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RESUMO: A loiça de faiança e azulejaria de Coimbra assumiram uma importância determinante no 

século XVIII como produtos de função simultaneamente utilitária e decorativa, abastecendo o mercado 

regional da zona centro do país, atingindo também as vizinhas regiões a norte. Encomendadores das 

esferas religiosa e aristocrática elegeram com regularidade o azulejo em campanhas de reformação 

artística dos seus edifícios, estimulando o desenvolvimento desse tipo particular de produção cerâmica 

nas olarias conimbricenses. 

No final do século XVII, o azulejo começou a integrar a produção oleira de Coimbra. O seu fabrico 

parece ter-se iniciado com a migração de oleiros e ladrilhadores a partir de Lisboa, trazendo a 

experiência e conhecimento técnico da produção azulejar para o meio oleiro conimbricense alargando 

a sua oferta comercial. A ausência de experiência prévia pela maioria dos oleiros locais e a 

coincidência da produção de louça de faiança com a de azulejo, originaram algumas contaminações no 

que respeita à pintura decorativa e aplicação de vidrados e pigmentos, sobretudo na sua fase inicial. 

Começando com uma relação próxima com o tratamento da pintura de loiça de faiança, tendo em conta 

as semelhanças observadas entre o azulejo e a loiça produzidos em Coimbra para o mesmo período, 

parece ser o pintor de loiça quem assume inteiramente a pintura de azulejos. 

No primeiro quartel do século XVIII, a nova dinâmica da produção de ciclos azulejares figurativos, para 

a qual uma vasta clientela exerceu pressão para que fosse efetivada, compeliu a que pintores com 

experiência prévia no campo das artes ornamentais (como a pintura de tetos de brutesco ou o risco de 

talha dourada) colaborassem ativamente com o universo oleiro, ajustando as aptidões técnicas do 

exercício da pintura aos requisitos técnicos da pintura de faiança. Respondendo às necessidades do 

mercado surgidas na dimensão regional, a produção de azulejo em Coimbra, na primeira metade de 

Setecentos, evoluiu para uma estratégia mais organizada, requerendo uma maior especialização 

técnica tendo em conta os requisitos de uma melhor qualidade da pintura e as necessidades dos 

complexos programas iconográficos dilatados. Por consequência, o pintor de azulejo surge como figura 

de destaque fazendo parte da colaboração triangular entre o mestre oleiro e o mestre ladrilhador, 

assumindo no caso de Coimbra (à semelhança do que acontece em Lisboa) a precisão da prática na 

arte ornamental e um atual conhecimento estético. A evolução desta forma de atuação culminará com 

uma aprimorada produção na segunda metade do século XVIII, aliando as melhorias técnicas da 

produção de loiça de faiança com a especialização da pintura de azulejo, conduzindo a uma maior 

qualidade e perfeição do produto final, sem esquecer a atualização estética das alterações de gosto.  

A pesquisa realizada no Arquivo da Universidade de Coimbra revelou os nomes de inúmeros 

intervenientes, recolhidos em escrituras notariais, maioritariamente associadas a contratos de compra e 

venda e arrendamento de olarias. Foram confirmados alguns nomes já conhecidos por alguns estudos 

publicados, dedicados à cerâmica de Coimbra, e revelados novos intervenientes. É oferecida também 
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uma nova contribuição para a localização das olarias associadas à produção oleira conimbricense no 

século XVIII, numa perspetiva mais detalhada. À semelhança de outros centros oleiros europeus 

conhecidos, continuando a tradicional organização social do regime mesteiral do final da Idade Média e 

inícios da Idade Moderna, o negócio das olarias de Coimbra está organizado segundo relações 

familiares próximas, nas quais os artífices passam o testemunho aos seus filhos e familiares, numa 

sucessiva troca de experiências acontecidas num contexto de conexões familiares. Neste contexto 

pretendemos chegar ao conhecimento da importância da produção de azulejo em Coimbra no século 

XVIII, bem como do papel dos seus intervenientes principais. 

Procurando abarcar a dilatada área de influência desta produção particular, os resultados de um 

inventário especializado nos azulejos in situ permitiu a identificação de obras de autores conhecidos e 

desconhecidos associados ao universo das olarias de Coimbra, e a constituição de um repertório 

iconográfico. Nesta sequência é oferecido um retrato da produção azulejar coimbrã, pela aproximação 

às questões técnicas e materiais, à classificação tipológica e também ao processo de assimilação da 

gravura pelos principais pintores de azulejo com base nas amostras possíveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cerâmica, faiança, azulejo, Coimbra, oleiro, pintor de loiça, pintor de azulejo, 

ladrilhador, biografias de artistas, repertório iconográfico, gravura. 
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ABSTRACT: Coimbra’s tin-glazed earthenware and tiles assumed a significant importance in the 18th 

century as functional and decorative products, supplying the regional markets at the Center region of 

Portugal and also part of the neighbor regions at the North. In those regions, tiles were recurrently 

elected by religious and aristocratic sponsors to improve artistically their buildings, therefore stimulating 

the development of that sort of production at the Coimbra’s pottery workshops. 

At the end of 17th century, tiles started to be part of Coimbra’s tin-glazed earthenware production. Its 

production seems to have started with the migration of some potters and bricklayers from Lisbon, who 

brought the experience and the technical knowledge of making tiles to the tin-glazed pottery workshops 

of the mentioned city, therefore enlarging its commercial offer. The lack of a previous experience from 

the majority of the local potters and the overlap of tin-glazed earthenware and tile production, originated 

some contaminations in what concerns the painted decorative elements and technical appliance of 

colour glazes, mainly in its early period. As a consequence of the proximity to the faience painting way 

of treatment, it seems that considering the evident similarities observed on tiles and crockery made in 

Coimbra at the same time period, it was the crockery painter the one who assumed entirely the tiles 

painting.  

At the 1st quarter of 18th century the new dynamic of figurative tiles production, which a vaster clientele 

put pressure on pottery workshops to bring out, required that painters with a previous experience in the 

field of ornamental arts (like brutesque ceilings painting or gilded-wood) joined the universe of potteries, 

fitting its painting skills to the requirements of faience painting techniques. Answering the market 

supplies that appeared on the regional dimension, tile production at Coimbra during the 1st half of 18th 

century evolved to a more organized strategy, requiring a more specialised service, considering the 

requests of a better painting quality and the needs of intricate and wider iconographic programs. 

Consequently, the tile painter appears as an essential figure being one point of the triangular 

collaboration with the master potter and the master bricklayer, assuming at Coimbra’s case (like Lisbon) 

the necessity of an ornamental art practice and a modern aesthetic knowledge. The evolution of this 

strategy culminates with a refined production at the 2nd half of 18th century, allying the tin-glazed 

earthenware production improved technologies to a higher specialization of tile painting, conducting to a 

higher quality and perfection of the final product and never forgetting to keep up aesthetic taste 

changes. 

The research made at the historic archive of Coimbra’s University brought to light the names of the 

numerous actors, collected in notarial files, mostly associated with pottery workshops sale and rent 

contracts. The names gathered in previous studies about Coimbra ceramics were confirmed and new 

ones were revealed. A new contribution about the location of tin-glazed earthenware workshops related 

with Coimbra’s production in the 18th century is also given, in a more detailed vision. Like other well-
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known European ceramic centres, following the traditional social order of Late Medieval and Early 

Modern times of the artisan type regime, Coimbra’s pottery workshops business were organized around 

close family connections, where artisans passed on their trade to their many sons or relatives in a 

successive exchange of experiences produced on a context of family affiliations. Taking this into accunt, 

we tried to achieve the knowledge of the importance of tile manufacture at Coimbra in 18th century, and 

the role of its main actors. 

Attempting to reach the large area of influence of this specific production, the results of an accurate 

inventory made about in situ tiles allowed the documentation of works of named and unamed authors 

associated with Coimbra tin-glazed earthenware workshops, and the constitution of an iconographic 

repertoire. Following this, we offer a portrait of Coimbra tiles production, approaching material and 

technical issues, typology classification and also the print assimilation process by the leading tile 

painters based on existing samples. 

 

KEYWORDS: ceramics, tin-glazed earthenware, azulejo (tile), Coimbra, potter, crockery painter, tile 

painter, master bricklayer; artists biography, iconographic repertoire, print. 
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3.2. As dinâmicas centro / periferia. 

3.2.1.Migração de artífices vindos de Lisboa. 

3.2.2. A difusão da azulejaria de Coimbra na região centro: clientelas e formas de 

afirmação da periferia. 

 

PARTE III. A IDENTIDADE DA AZULEJARIA SETECENTISTA DE COIMBRA: CLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICA 

E ICONOGRAFIA. 

1. Tipologias da produção azulejar de Coimbra. 

1.1. Motivos Seriados. 

1.1.1. Azulejos de padrão. 

1.1.2. Figura avulsa. 

1.1.3. Vasos floridos. 

1.2. Motivos Historiados: Reportório iconográfico. 

1.2.1. Ciclos narrativos de temática religiosa. 

1.2.2. Painéis de temática profana. 

1.3. Registos em azulejo e outras tipologias de menor incidência. 

2. Gravura e azulejo: a influência de modelos gravados e sua assimilação pela azulejaria setecentista de fabrico 

coimbrão. 

 

CONCLUSÃO 

FONTES E BIBLIOGRAFIA 

ANEXO 1. Catálogo das olarias de Coimbra ativas entre finais do século XVII – XX, e outras moradas de 

assistência de intervenientes. 

ANEXO 2. Intervenientes na atividade oleira conimbricense, segundo a documentação notarial (1699-1800). 

ANEXO 3. Reportório iconográfico da azulejaria de fabrico coimbrão setecentista - Temática religiosa. 

ANEXO 4. Reportório iconográfico da azulejaria de fabrico coimbrão setecentista - Temática profana. 

 

ÍNDICE GERAL 

 

VOLUME 2 

CORPO DOCUMENTAL  

Secção 1. Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais. 

Secção 2. Documentação relativa à Fábrica da Telha da Universidade. 

Secção 3. Outros documentos. 

 



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

□□□ 
 

19 

VOLUME 3 

CATÁLOGO ANALÍTICO 

. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

□□□ 
 

21 

ABREVIATURAS, SIGLAS E SINAIS DE TEXTO 
 

ABREVIATURAS 
 

Anot.  Anotações 
Atrib. Atribuído 

atv. Ativo 
 ca.  Circa /cerca 

 Cap.  Capítulo 
 Cf.  Confrontar 
Cx. Caixa 

 Cit. por  Citado por 
 Cod.  Códice 

Col. Coleção 
 Comp.  Composição 
 Coord.  Coordenação 

Dep. Depósito 
 D.L.  Depósito Legal 
Dir. Direção 

 Doc.  Documento 
 Ed.  Edição (ões) 

Ed. Autor, policop. Edição do Autor, 
policopiada 

Est. Estante 
 FA  Fotografia da autora 

 Fasc.  Fascículo 
 Fig.  Figura 

 Figs.  Figuras 
 fl.  Fólio 

 fls.  Fólios 
 Fr.  Frei 

 Introd.  Introdução 
Inv. N.º Número de inventário 

liv. Livro 
 n/num.  Não numerado (s) 

N.ª Nossa 
 N.º  Número 

N.º Inv. Número de Inventário 
Not. Notário 

 Ob. Cit.  Obra Citada 
 Org.  Organização 

 Ornam. Ornamental 
 p.  Página 

 Padr.  Padronagem 
p.e. por exemplo 
P.e Padre 

 pp.  Páginas 
Prof. Professor 

r. reinado 
 S.  São 



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

22 

 s.d.  Sem data 
s.l. Sem local  

s.n. Sem nome 
Sec. Secção 

 Sep.  Separata 
Sr.ª Senhora 
 St.ª  Santa 
 St.º Santo 
Tab. Tabela 

Tabl.  Tabelião 
 v . Verso 

 Vd.  Vide 
 Vol. Volume 

 Vols. Volumes 
 

SIGLAS 
 

ANTT Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
AHMOP Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas 
AHMMV Arquivo Histórico Municipal de Montemor-o-Velho  

 AUC  Arquivo da Universidade de Coimbra 
BMC/ GHC Biblioteca Municipal de Coimbra/ Gabinete de História da Cidade  

BMNAz Biblioteca do Museu Nacional do Azulejo 
BPMP Biblioteca Pública Municipal do Porto  

CDFBB Centro de Documentação da Fundação Bissaya Barreto  
CMBB Casa-Museu Bissaya Barreto 
CMGJ Casa-Museu Guerra Junqueiro 

DDF/ IMC Divisão de Documentação Fotográfica / Instituto dos Museus e da 
Conservação 

DGEMN  Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
FBAUP Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
FDUC Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 FLUP  Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

JC Junta do Comércio 
 IPPAR  Instituto Português do Património Arquitectónico 

IPPC Instituto Português do Património Cultural 
MGV Museu Grão Vasco 

MNAA Museu Nacional de Arte Antiga 
MNAz Museu Nacional do Azulejo 

MNMC Museu Nacional Machado de Castro 
MNSR Museu Nacional Soares dos Reis 
MMSR Museu Municipal Dr. Santos Rocha 
MMVC Museu Municipal de Viana do Castelo 

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

SIPA/ IHRU Sistema de Informação para o Património Arquitectónico/ Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana 

SMFBAUP Serviços Museológicos da  
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto  

 UC  Universidade de Coimbra 



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

□□□ 
 

23 

 
SINAIS DE TEXTO 

 

 [?]  Leitura duvidosa da responsabilidade do autor da transcrição 
paleográfica 

 […]  Parte de texto não transcrito/ Lacuna de leitura  
 ******  Acidente do suporte que interrompe a leitura 
 [sic]  Erro do escriba 

[  ] Ausência de texto no documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

□□□ 
 

25 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O contributo que pretendemos oferecer com a presente tese, inédita na área de investigação em 

azulejaria portuguesa, inserida no domínio científico da História da Arte, centra-se no tema da 

produção azulejar realizada nas olarias da cidade de Coimbra, entre o final do século XVII e todo o 

século XVIII. A primazia dos estudos dedicados à produção lisboeta, hegemónica em território 

continental, insular e da expansão, manteve a meia-luz as oficinas regionais, entre as quais a 

respeitante a Coimbra, cuja produção se apresenta ainda insuficientemente estudada e, portanto, mais 

vulnerável ao seu desaparecimento, enquanto bem patrimonial de especificidades únicas e identidade 

própria. 

A perceção de um vazio na investigação científica sobre a azulejaria de fabrico coimbrão surgiu 

aquando do estudo desenvolvido no âmbito do curso de Mestrado em História da Arte em Portugal 

[2004-2007], ministrado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que conduziu à nossa 

dissertação de mestradoi. Dedicada ao estudo da azulejaria integrada em oito edifícios de antigos 

colégios de Ordens religiosas da cidade de Coimbra, uma das conclusões do estudo foi o carácter de 

exceção da cerâmica de revestimento ali existente, maioritariamente associada à produção 

conimbricense. Ficou, então, germinada a semente da procura de mais conhecimento sobre essa 

produção singular. 

O estado embrionário do tema em estudo não permite, contudo, pretensões da realização de 

uma abordagem que o esgote nas vias possíveis de análise. Procura antes oferecer propostas de 

interpretação, partindo dos dados apurados no recenseamento de um conjunto alargado de amostras in 

situ, e também descontextualizadas, juntamente com alguns dados documentais com maior ou menor 

relação com os mesmos. Sobretudo, procuramos uma abordagem de larga escala a esta variante 

específica da produção azulejar portuguesa, englobando necessariamente as dimensões técnica 

(materiais, instrumentos e modos de produção), sociológica (organização e papel dos vários 

intervenientes no processo da manufatura) e artística (análise formal e iconográfica). 

Pretendemos, assim, contribuir para a caracterização técnico-artística da azulejaria de fabrico 

coimbrão com base na catalogação e inventariação de um alargado conjunto de núcleos azulejares, de 

modo a possibilitar a confirmação ou revisão de cronologias, identificar intervenientes, sistematizar 

tipologias e temas iconográficos. Com vista à prossecução deste objetivo primordial, partimos do 

                                                            
i Vd. SANTOS, 2007. 
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incontornável elenco elaborado pelo Eng.º Santos Simões, publicado no Corpus da Azulejaria 

Portuguesa (volumes respeitantes aos séculos XVII e XVIII), para a composição de uma lista-base de 

núcleos azulejares associados ao rótulo fabrico coimbrão, a qual procurámos complementar com outros 

recenseados nos volumes do Inventário Artístico de Portugal (Academia Nacional de Belas Artes), e no 

Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, disponibilizado em linha pelo Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbanaii. O trabalho de campo realizado com base nessa pesquisa prévia 

possibilitou, então, abarcar um significativo número de amostras, as quais reforçam a sustentação 

sobre as considerações tecidas referentes à sua classificação objetiva. Estabelece-se, por uma análise 

comparativa, as relações prováveis entre eles, sempre com vista ao esclarecimento das questões de 

autoria, cronológicas e técnico-artísticas.  

A geografia do estudo incide sobretudo na região centro de Portugal continental, na área de 

direta influência do polo da cidade de Coimbra, ampliando-se aos limites da bacia hidrográfica do 

Mondego, e extravasando-os a norte do território. Esta visão de conjunto viria a revelar-se de 

substancial importância para a compreensão do efeito de disseminação dos produtos azulejares das 

olarias de Coimbra, como teremos a oportunidade de abordar.  

A periodização temporal eleita, não sendo estanque, respeitou o balizamento cronológico 

apontado pelas evidências documentais publicadas até à data, bem como os dados conhecidos para 

azulejos datados (cronografados), referentes a núcleos de características técnicas associadas à 

produção coimbrã, ou identificados como tal. Os dados confrontados confluem no sentido de que o 

início da produção azulejar nas olarias de Coimbra tenha ocorrido na viragem de Seiscentos para 

Setecentosiii, pelo que estabelecemos esse marco cronológico como ponto de partida para a nossa 

investigação. Por sua vez, de modo a abarcar todo o século XVIII, elegemos os inícios do século XIX 

como o limite do intervalo temporal para estudo, facto que coincide com a data do mais tardio exemplar 

azulejar datado reportado no âmbito dos núcleos in situ apurados para a produção das olarias de 

Coimbra: 1801. O período cronológico abrange portanto o final do reinado de D. Pedro II (r.1683-1706), 
                                                            
ii Em www.monumentos.pt. 

iii Consideram-se os seguintes núcleos: 1. EAC4, núcleo azulejar de albarradas e figura avulsa, documentalmente datado e 

de autoria identificada do Paço das Escolas – piso 1 dos Gerais, e Sala do Exame Privado, para o azulejador José de Góis 

(atv.1696-†1731), entre 1696 e 1702, e oleiro e pintor de azulejos Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734), entre 1701-1702 

(CORREIA, 1946: I, 144-154;PAIS et alli, 2007:139, 141); 2. EACMC17, os azulejos de figura avulsa, documentalmente 

datados do claustro NO do Colégio de São Bernardo de Coimbra, para ca.1699-1702; 3. EARP17, os azulejos de 

padronagem, datados de 1699, da capela dos Barros da Igreja da Colegiada de São Salvador; 4. EARP29, os azulejos de 

padrão azul e branco P-212 com barra B.4, identificados por Santos Simões, que se encontravam datados para 1700, da 

Capela do Santuário de Nossa Senhora da Piedade da Malhadinha, Miranda do Corvo (azulejos desaparecidos na 

sequência da destruição do edifício num incêndio ocorrido em 1998).Vd. Vol.3, Catálogo Analítico.  
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os reinados de D. João V (r.1706-1750), D. José I (r.1750-1777) e boa parte do reinado de D. Maria I 

(r.1777-1816).  

No campo da pesquisa arquivística elegemos a documentação notarial como fonte de interesse 

preferencial, por se tratar de uma via reconhecida, pela metodologia de investigação no campo bruto 

da História, como de extraordinária riqueza pelas imensas possibilidades que oferece no campo do 

conhecimento dos grupos sociais, quer na dimensão económica quer na das mentalidades. De igual 

modo, a documentação dos livros dos protocolos notariais reúne também um já consolidado e 

reconhecido estatuto enquanto fonte primária na metodologia de investigação da História da Arte 

Portuguesa. Contratos de obrigação de obra facultaram, nos vários domínios da arte portuguesa, 

preciosos dados que, por sua vez, permitiram o conhecimento de novos artistas e artífices, seu 

percurso, seu modus operandi, cronologias de obras e/ ou empreitadas e respetivos preços praticados. 

Em suma, todo um conjunto de dados que permite conhecer e reconstituir o regime laboral dos 

diversos intervenientes, incluindo a sua estrutura social e relações intra e inter classe (SERRÃO, 1984-

1988: 55-103).  

Com vista a este efeito, elegemos o fundo notarial de Coimbra, pertencente ao Arquivo da 

Universidade de Coimbra (que conserva um vastíssimo conjunto de cartórios notariais), como 

manancial documental preferencial para nossa pesquisa iv. Face à cronologia estipulada, restringimos 

então o nosso período de pesquisa, consultando livros de vários tabeliões de Coimbra, ativos entre 

1699-1800. Entre finais de 2008 e finais de 2010 procedemos à morosa mas compensadora pesquisa 

sobre esse conjunto de documentação, tendo-se revelado bastante frutífera nos resultados oferecidos 

principalmente para o entendimento da orgânica (assentamento dos estabelecimentos dos oleiros) e 

dinâmica do Bairro das Olarias de Coimbra, e conhecimento dos vários intervenientes a ela associados.  

Ora, face à necessidade de conhecimento do quadro socioeconómico do conjunto de artífices e 

artistas que operam no século XVIII no centro oleiro de Coimbra, pareceu-nos apropriado o recurso às 

fontes notariais, por oferecerem abundantes dados em três dimensões principais que interessam de 

sobremaneira à História da Arte, na construção do enquadramento do fenómeno artístico: 

1. as estruturas sociais e identificação de grupos socioprofissionais, com a consideração 

das relações entre grupos, hierarquia social e mobilidade social e geográfica; 

2. a história das mentalidades, com particular atenção para o perfil dos grupos particulares 

que constituem os segmentos da sociedade do Antigo Regime; 

                                                            
iv Agradecemos ao Professor Doutor Manuel Joaquim Moreira da Rocha, orientador deste projeto de investigação entre 

Setembro de 2008 e Setembro de 2012, reconhecido investigador com uma vasta experiência de pesquisa neste campo 

documental específico, todo o estímulo que nos deu nesta tarefa, território de investigação até aí por desbravar na nossa 

ainda curta experiência arquivística. 
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3. o conhecimento das atividades económicas, no que diz respeito às práticas comerciais 

e, neste caso, particular, à industria manufatureira das olarias (ROEL, 1984: 15-16). 

Sendo já prática corrente o recurso aos protocolos notariais para trabalhos relacionados com a 

arquitetura e outras artes, face à natureza polifacetada e versátil da fonte notarial que acabámos de 

mencionar, elegemos essa via como fonte primária de extração de múltiplas riquezas potenciais para o 

conhecimento da atividade das olarias, que congrega simultaneamente as índoles artística e 

económica.  

Embora partindo com a espectativa de que seria extraordinário o surgimento de um contrato de 

obra de azulejo (realidade frequente na história do azulejo português, como é sabido), deparámo-nos 

com múltiplos dados que permitiram desvendar um notável conjunto de intervenientes ativos nas 

equipas laborais das olarias conimbricenses para o período mais profícuo da sua produção, durante o 

qual surge o azulejo como produto de oferta alternativo/ complementar ao da loiça branca (faiança). 

Tais informações, apuradas para o período entre 1699 e 1800, foram cruzadas com os dados 

publicados na obra Cerâmica de Coimbra do século XVI-XX, retirados dos registos paroquiais 

(assentos de batismo, casamento e óbito) das freguesias de São João de Santa Cruz, Santa Justa, 

São Bartolomeu e São Cristovão (PAIS et alli, 2007: 146-153, 134-145). Esta iniciativa permitiu 

complementar o percurso biográfico de alguns artífices e artistas, e revelar novos nomes de 

intervenientes ativos à época.  

Revelou-se de substancial importância, as notas tabeliónicas associadas à transação de tendas 

de olaria, isto é, os contratos de arrendamento e contratos de compra e venda. As informações 

oferecidas sobre os intervenientes (nome, local de residência, especialidade oficinal), confrontações 

dos imóveis e suas relações laborais e de classe, assumiram-se como ricos filões de informação para o 

conhecimento das transmissões da propriedade urbana, permitindo reconstituir as várias fases de 

ocupação do Bairro das Olarias de Coimbra, e, consequentemente, a constituição de um catálogo das 

olarias ativas nos vários arruamentos que o integram ao longo de todo o século XVIII. Face à extensão 

dos dados reunidos optámos por integrá-los em dois anexos complementares ao volume de texto da 

tese (Anexos 1 e 2), de forma a não quebrar o ritmo da exposição textual; apesar deste destacamento 

frisamos que a leitura das linhas que se seguem não dispensa a consulta desses apensos.  

Também algumas notas de compra e venda de propriedades rústicas e notas de fiança foram 

outro tipo de fonte que, no plano sociológico, permitiram conhecer o nível económico de alguns 

intervenientes e, portanto, o seu estatuto no meio oleiro conimbricense. As notas de testamento 

revelaram-se escassas e pouco significativas para a definição do estilo de vida daquela classe, 

caracterizando-se pela ausência descritiva dos bens deixados, sendo apenas referidos, nos poucos 
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casos recenseados, alguns valores em dinheiro. O mesmo se verifica para os dotes matrimoniais e 

patrimoniais, tipologia também pouco expressiva no conjunto documental analisado.  

Apesar dos dados arquivísticos recolhidos nas fontes notariais não serem, de todo, abundantes e 

significativos no que toca especificamente à produção de azulejo, embora concordando que esses 

permitiriam a datação e identificação de autorias com uma maior segurança, não esmorecemos em 

relação à opção metodológica aplicada no campo da pesquisa documental, tendo em conta que essa 

não esgota o objeto da disciplina científica da História da Arte, que, em nossa opinião, vai muito além 

do método positivista, superando-o quando aplicados métodos complementares como a abordagem 

formalista ou iconográfica. 

Para além da documentação notarial, foram coletadas pontualmente outras fontes em distintos 

contextos arquivísticos associadas a núcleos específicos (notas de despesa, recibos) que 

possibilitaram o esclarecimento da cronologia atribuída para os casos respetivos, o conhecimento de 

alguns intervenientes e, por sua vez, de algumas das suas estratégias de ação. Fizemos também uma 

incursão na documentação pertencente à Universidade de Coimbra, relativa aos registos das obras 

realizadas no período da Reforma Pombalina daquela instituição, e, em particular, à atividade da 

Fábrica de Telha criada nesse contexto. Foi, assim, possível a revisão da leitura de alguns dados 

publicados dispersamente por certos autoresv, na senda do conhecimento do lugar exato da produção 

de azulejo na olaria universitária, enquanto manufatura de espectro alargado à cerâmica de construção 

(produzindo também telha e tijolo), e impacto desse episódio na evolução técnico-artística do azulejo 

de produção local. 

Como ponto de partida da investigação surgiu a natural necessidade de elaboração do status 

questionis do tema em análise. Assim, a fortuna crítica da azulejaria de fabrico coimbrão é apresentada 

como primeira parte da tese, procurando incidir na síntese das diferentes vias de abordagem do tema, 

e tradição metodológica de análise desde finais do século XIX até à atualidade. Através da apreciação 

à produção de conhecimento realizada sobre a cerâmica produzida em Coimbra – tendo em conta que 

esta teria que inevitavelmente englobar a arte do azulejo – sentimos a necessidade de um estudo 

científico de dimensão alargada que procurasse elucidar todas as incógnitas deixadas por aquele rol de 

estudos. Verificámos que esses são, maioritariamente, de carácter breve ou dirigido a supra ou 

subtemas específicos, elaborados segundo preceitos científicos próprios às épocas em que foram 

realizados, encarreirando-se sobretudo para a produção de loiça, referindo brevemente o azulejo, ou 

não o mencionando de todo. 

                                                            
v  Feliciano Guimarães (GUIMARÃES, 1932), Amadeu Ferraz de Carvalho (CARVALHO, 1933: 273-276), Ana Goulão 

Machado (MACHADO, 1990-1992; MACHADO, 1993; MACHADO, 1996). 
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Procurando oferecer ao leitor a caracterização do centro oleiro conimbricense em Setecentos, 

como contextualização integrada da produção azulejar analisada, concentramos na segunda parte 

desta tese os resultados apurados sobre o Bairro das Olarias de Coimbra para aquela centúria, 

contemplando o quadro particular de organização daquela parcela urbana de território vocacionada 

para a continuidade da produção oleira, procurando esclarecer a sua função socioeconómica à época, 

bem como a sua morfologia urbana no contexto do tecido conimbricense e dinâmica intra e inter 

territorial. Nesta sequência centramo-nos na organização corporativa dos artífices intervenientes – 

procurando o entendimento das hierarquias do ofício e suas dinâmicas sociais – e na perceção sobre o 

funcionamento das unidades manufatureiras, tocando as componentes da leitura do espaço oficinal, 

instrumentos e matérias-primas, produtos e ritmos de produção, neste último ponto com especial 

enfase na interpenetração técnica entre a produção de loiça de faiança e a produção de azulejo como 

produtos irmãos. 

A incursão na arte azulejar, considerando-a portanto como oferta integrada no conjunto da 

produção oleira conimbricense, começa a ser trabalhada nesta segunda parte com a especial 

dedicação aos intervenientes apurados na documentação publicada e fontes inéditas abordadas com 

direta associação ao azulejo – sejam eles azulejadores, oleiros, pintores de azulejo, ou ladrilhadores. É 

oferecida uma perspetiva biográfica dos mesmos (quando possível), integrando os novos dados 

coletados em fontes primárias, e procurando contribuir para a definição da identidade estética de cada 

um, pesando o seu percurso artístico e as características técnicas observadas nos núcleos azulejares 

que lhes são associados (documentalmente ou por assinatura) ou atribuídos. A confrontação in situ 

com núcleos de autoria desconhecida não excluiu que operássemos com o mesmo fim, e assim 

propomos a caraterização técnico-artística para cada um dos autores desconhecidos identificados, 

tendo como principio os aspetos de estilo e técnica de execução (desenho e pintura). Para a segunda 

metade do século XVIII optámos por individualizar dois episódios marcantes para a história da 

cerâmica de Coimbra que suspeitamos terem tido influência no aprimoramento técnico daquela 

produção oleira: referimo-nos à iniciativa pombalina da criação da Fábrica de Telha da Universidade e 

ao contributo do espirito científico do lente paduano Domingos Vandelli. Como remate do capítulo 

dedicado à produção azulejar coimbrã e seus intervenientes, considerámos importante focar a 

componente respeitante às circunstâncias específicas que associam a produção artística de um centro 

regional a uma condição periférica – nesse âmbito abordamos o fenómeno de migração de artistas e 

artífices provenientes de Lisboa para Coimbra, complementando e associando essa particularidade 

com a estratégia comercial de afirmação do azulejo coimbrão junto das clientelas, a qual determinou a 

sua ampla difusão na região centro e além dos seus limites. 
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A terceira e última parte apresenta, em jeito de corpus, a constituição de reportórios tipológicos e 

formais, de modo a auxiliar o entendimento da datação aproximada que aplicámos na catalogação que 

serviu como base da análise à investigação desenvolvida (em grande medida, fruto do trabalho de 

campo – Vd. Vol.3). A metodologia adotada vem também procurar complementar a definição das 

características técnico-artísticas identitárias dos artífices e artistas identificados (com obra conhecida 

ou desconhecida), numa abordagem ao detalhe das soluções compositivas encontradas. A inclusão da 

componente iconográfica materializa-se pela apresentação do reportório iconográfico utilizado pelos 

vários autores, coadjuvada pela perspetiva sobre as várias situações de assimilação de modelos 

gravados, pretendendo assim contribuir para o conhecimento do modus operandi do pintor de azulejo e 

sentido iconológico dos múltiplos ciclos narrativos.  

Ainda que apresentados autonomamente do presente volume desta tese, os volumes 2 e 3 são 

inseparáveis do texto integral, referindo-se, respetivamente, ao corpo documental e ao catálogo 

analítico dos vários núcleos que compõem o objeto da nossa investigação, a azulejaria de fabrico 

coimbrão. No corpo documental apresentamos os resultados da investigação arquivística realizada, 

com a inclusão de documentos, maioritariamente inéditos, portadores de conteúdos contributivos para 

as ideias expressas nesta tese. O catálogo analítico dos núcleos azulejares apurados apresenta-se 

segundo uma organização em função do contexto em que se integramvi, e explora especificamente a 

análise, o mais detalhada possível, do objeto confrontado, adaptada às necessidades das reflexões 

tecidas no texto integral da tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
vi Exemplares em arquitetura civil, exemplares em complexos monástico-conventuais, exemplares em infraestruturas 

arquitetónicas no âmbito paroquial, exemplares retirados do seu contexto original e exemplares associados à tipologia dos 

registos. 
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«Estamos no período inicial das investigações sobre os factos.  

O campo a explorar é vasto e escuro,  
e só com esforço perseverante e simultâneo de todas as sinceras e honestas dedicações,  

por mais humilde que seja a cotação do seu valor,  
se poderá abrir caminho conducente a conclusões definitivas. […]» 

 
António Augusto Gonçalves  

(a propósito do estudo da história da cerâmica de Coimbra em 1899) 
(GONÇALVES, 1899: 240) 

 
 
 
 
 
 

[…] do que fica dito, o que se conclui é que, aqui em Coimbra, ainda há muito que investigar neste capítulo tão interessante 
da nossa decoração cerâmica.» 

 
Amadeu Ferraz de Carvalho 

em «Página de Coimbra» na edição de Dezembro de 1933 da revista Cerâmica e Edificação 
(CARVALHO, 1933: 276) 

 
 
 
 
 
 

«Na cerâmica coimbrã de Setecentos, arcaizante e castiça, o que impressiona não é positivamente a formusura mas a sua 
intrepidez decorativa, as formas heterogéneas, mas com simplificada mas atraente decoração [...]»  

 
Arthur de Sandão 

(SANDÃO, 1977: 65) 
 
 
 
 
 
 

«Não são exemplares nos desenhos, ou justamente abusam de exemplaridade convencional, mas os enquadramentos são 
bem imaginados, monumentais no lançamento dos ornatos, sensíveis na utilização da cor. […]» 

 
Apreciação do viajante sobre os azulejos de fabrico coimbrão na igreja de São Vicente da Guarda 

em Viagem a Portugal de José Saramago  
(SARAMAGO, 2011: 240-250) 
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PARTE I 
ESTADO DA ARTE PARA UM CAPÍTULO DA CERÂMICA PORTUGUESA 
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O azulejo, aplicação decorativa de leitura indissociável da arquitetura, 

constitui, ao mesmo tempo, uma das mais importantes sub-categorias da 

cerâmica, encontrando-se no mesmo grau de familiaridade com a cerâmica 

arquitetónica de função físico-estrutural e da cerâmica de equipamento (de 

vocação utilitária, decorativa e artística) (MÂNTUA et alli, 2007: 18-23).  

O capítulo da cerâmica tem vindo a ser abordado na bibliografia das artes 

decorativas portuguesas ora seguindo uma estratégia de enfoque nos vários pólos 

manufatureiros nacionais (opção metodológica que resulta numa vasta lista de 

títulos publicados desde finais do século XIX), ora em abordagens de âmbito 

generalista às várias famílias da cerâmica, entre as quais a azulejaria tem 

assumido especial destaque.  

A investigação científica no campo da azulejaria adquiriu nas últimas 

décadas autonomia no amplo ramo do conhecimento da História da Arte 

Portuguesa. Se tivermos em conta o avultado número de núcleos in situ 

resultantes da proliferação deste património por todo o território continental e 

insular português, e também por alguns dos antigos territórios da expansão 

ultramarina, a percentagem de conjuntos azulejares trabalhados com 

profundidade, de acordo com preceitos científicos, permanece diminuta, situação 

aliciante pelos intermináveis temas de investigação que sugere. Neste contexto, a 

azulejaria de fabrico coimbrão afigura-se na História do Azulejo em Portugal como 

tema de conteúdos muito residuais, quase inexplorado, facto em muito devido à 

sua abordagem superficial na historiografia da cerâmica portuguesa divulgada até 

à data, grande parte da qual, e a que consideramos a mais significativa, anterior à 

década de 1950. 

Os trabalhos revelados por Santos Simões (SIMÕES, 1969, 1971, 1979) 

foram paradigmáticos para a afirmação da azulejaria como uma das mais 

emblemáticas manifestações artísticas da História da Arte Portuguesa. Contudo, 

os avanços registados desde então estão dispersos em inúmeros pequenos 

trabalhos (publicados em periódicos que, devido à sua escassa disseminação, 

pouca visibilidade adquirem), em trabalhos monográficos (a maioria das vezes de 

abrangência local ou regional) ou nas obras de síntese dedicadas ao azulejo e de 
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divulgação geral, que se multiplicaram principalmente na década de 1980 (MECO, 

1985, 1989; CALADO, 1980). 

Nos últimos anos foram surgindo estudos reveladores de uma preocupação 

com múltiplas questões metodológicas na abordagem da azulejaria enquanto 

objeto artístico. Esses estudos procuraram despertar para aspetos tão variados 

como a importância das fontes gráficas para a leitura iconográfica do azulejo, a 

precisão na datação dos conjuntos, a seriação de tipologias, questões de autoria, 

as técnicas e os materiais, a organização dos ofícios que gravitam – direta ou 

indiretamente – em torno da produção de azulejos, a sua relação íntima com a 

arquitetura e com as outras artes (p.e., talha, pintura), entre outros. Contudo, 

apesar destes esforços, a produção de conhecimento mantém-se fragmentária, 

sendo, na sua maioria, constituída por abordagens parcelares a conjuntos de 

maior dimensão monumental. 

Reforçando a realidade que temos vindo a descrever, podemos apontar 

ainda o facto de na comunidade científica portuguesa, até à data, existirem 

apenas três teses de doutoramento concluídas incidentes exclusivamente no tema 

da Azulejaria Portuguesa (CÂMARA, 2000; CORREIA, 2005; CARVALHO, 2012.). 

Não é, de todo, negligenciável o conjunto de dissertações de mestrado que vieram 

enriquecer a construção da recente área de estudo da História do Azulejo em 

Portugal e sublinhar a sua importância para a História da Arte1. Lamentavelmente, 
                                                            
1 Vejam-se os seguintes exemplos: ARRUDA, Luísa de Orey Capucho – Figuras de convite na 

azulejaria portuguesa do século XVIII. Dissertação de Mestrado em História da Arte apresentada à 

Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: [Ed.Autor, policop.], 1989; FREITAS, Maria João Lynce da 

Costa Pais de – Iconografia da Memória na Azulejaria do século XVIII: 4 Estações, 4 Elementos e 

4 Partes do Mundo. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: [Ed.Autor, policop.], 1994; MONTEIRO, Florival 

Baiôa – Azulejaria do Convento de Nossa Senhora da Conceição de Beja. Dissertação de 

Mestrado em História da Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Lisboa: [Ed.Autor, policop.], 1998; HORTA, Cristina Ramos e – Percursos da Azulejaria de Interior 

no Concelho das Caldas da Rainha. Dissertação de Mestrado em Museologia e Património 

apresentada à Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: [Ed.Autor, policop.], 1999; ALEIXO, Ana 

Teresa dos Reis – O azulejo enquanto pólo dinamizador e adjectivador do espaço arquitetónico 

religioso: a capela da Fortaleza de São Filipe em Setúbal e as falsas arquiteturas. Dissertação de 

Mestrado em Reabilitação da Arquitetura e Núcleos Urbanos apresentada à Universidade Técnica 

de Lisboa. Lisboa: [Ed.Autor, policop.], 2000; TRINDADE, Rui André Alves – Revestimentos 

Cerâmicos Portugueses – Meados do Século XIV à primeira metade do Século XVI. Dissertação 
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de Mestrado em História da Arte apresentada à Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: [Ed.Autor, 

policop.], 2000; LÁZARO, Maria Alice de Oliveira – Leopoldo Battistini – Realidade e Utopia: 

Percurso estético e artístico do pintor italiano em Portugal [1889-1936]. Dissertação de Mestrado 

em História da Arte apresentada à Universidade Lusíada. Lisboa: [Ed.Autor, policop.], 2001; 

ALMEIDA, Patrícia Cristina Teixeira Roque de – O Azulejo do Século XVIII na Arquitetura das 

Ordens de São Bento e de São Francisco no Entre Douro e Minho. Dissertação de Mestrado em 

História da Arte em Portugal apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto: 

[Ed.Autor, policop.], 2004; FERREIRA, Carla Maria de Abreu Lobo – Matéria, brilho e cor: 

características do azulejo e sua importância na percepção espacial: para uma reabilitação do 

azulejo como elemento qualificador do espaço público urbano. Dissertação de Mestrado em Cor na 

Arquitectura apresentada à Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.  Lisboa: 

[Ed.Autor, policop.], 2006; FIGUEIREDO, Elsa Ferreira de – Azulejo Arte Nova em Viseu: seu valor 

patrimonial.  Dissertação de Mestrado em História apresentada à Universidade Portucalense 

Infante D. Henrique.  Porto: [Ed.Autor, policop.], 2006; CARVALHO, Cristina Maria Malheiros da 

Silva – O Azulejo Publicitário em Lisboa: da 2.ª metade do Século XIX à II Guerra Mundial. 

Dissertação de Mestrado em Artes Decorativas apresentada à Universidade Católica Portuguesa. 

Porto: [Ed.Autor, policop.], 2007; CARVALHO, Maria do Rosário Salema Cordeiro Correia de – Por 

amor de Deus: representação das obras de Misericórdia, em painéis de azulejo, nos espaços das 

confrarias da Misericórdia, no Portugal setecentista. Dissertação de Mestrado em Arte, Património 

e Restauro  apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa: [Ed.Autor, 

policop.], 2007; FONSECA, Maria Joana Sampaio Belard da – Os azulejos dos Séculos XVII e 

XVIII no Convento de Nossa Senhora da Arrábida e nos Restantes Conventos da sua Província. 

Dissertação de Mestrado em Artes Decorativas apresentada à Universidade Católica Portuguesa. 

Porto: [Ed.Autor, policop.], 2007; SANTOS, Cláudia Emanuel Franco dos – Artes decorativas nas 

fachadas da arquitectura bairradina: azulejos e fingidos (1850-1950). Dissertação de Mestrado em 

Património Artístico e Conservação apresentada à Universidade Portucalense. Porto: [Ed.Autor, 

policop.], 2007; SANTOS, Diana Teresa Fanha da Graça Gonçalves dos – Azulejaria dos Séculos 

XVII e XVIII na Arquitetura dos Colégios das Ordens Religiosas em Coimbra. Dissertação de 

Mestrado em História da Arte em Portugal apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto. Porto: [Ed.Autor, policop.], 2007; VERÃO, Maria Teresa Canhoto – Os azulejos do Mosteiro 

de São Bento de Cástris de Évora. Dissertação de Mestrado em História da Arte Moderna 

apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

Lisboa: [Ed.Autor, policop.], 2009; BENTO, Carina Fabiana Henriques – Azulejaria da Colecção 

Berardo: estudo, criação de um sistema de inventário e gestão da colecção, e proposta de Museu 

Virtual. Dissertação de mestrado em Museologia e Museografia apresentada à Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de Lisboa. Lisboa: [Ed.Autor, policop.], 2009; SARRICO, Patrícia – Percurso 

do azulejo de fachada de Aveiro: dinâmicas para a sua salvaguarda. Dissertação de mestrado em 

Museologia e Património Cultural, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra. Coimbra:  [Ed.Autor, policop.], 2009; CAMPELO, Maria Joana de Siqueira Castro e Solla 

Santiago – Os registos de santos em azulejo na cidade de Lisboa e respectivas fontes gravadas, 



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

40 

não têm a justa visibilidade, sobretudo, por dificuldades na sua publicação 

integral.  

Até à data, a investigação incidente na cerâmica coimbrã é escassa; e, a 

pouca existente, maioritariamente dispersa. Os estudos dedicados ao tema, ou 

que o mencionam indiretamente, datam na generalidade de finais do século XIX e 

primeiras décadas do seguinte (MELLO, s.d.; GONÇALVES, 1898; QUEIROZ, 

1907; CARVALHO, 1910; CARVALHO, 1921; GUIMARÃES, 1932; CARVALHO, 

1933), surgindo em periódicos ou pequenas brochuras, havendo também 

referências à produção de Coimbra em obras de maior alcance, dadas ao prelo 

nas décadas de 1970 e 1980 (SANTOS, 1957; SIMÕES, 1971, 1979; SANDÃO, 

1976-1985; MECO, 1985, 1989). Pequenos artigos dedicados concretamente a 

figuras associadas à cerâmica coimbrã e ao tema da azulejaria produzida na 

cidade, a maioria associados às infraestruturas da Universidade de Coimbra e sua 

história, se por um lado consistiram em trazer de novo à luz dados indicados pelos 

pioneiros no estudo dessas matérias, por outro acrescentaram também novas 

contribuições (CRUZ, 1976; MACHADO, 1990-1992, 1993, 1998; CORREIA, 

2006).  

Em 2006 Jorge Pereira Sampaio apresentou os resultados da sua 

investigação de doutoramento centrada na contribuição de Domingos Vandelli 

para a cerâmica portuguesa, compilando todos os dados da historiografia 

publicada associada ao professor paduano, apresentando documentos inéditos 

associados à sua ligação com a produção de cerâmica em Portugal, juntamente 

com a apreciação técnico-artística de um vasto conjunto de peças relacionadas 

com a produção cerâmica de Vandelli e presentes nas coleções dos grandes 

                                                                                                                                                    
na segunda metade do século XVIII e primeiro quartel do século XIX. Dissertação de Mestrado em 

Artes Decorativas apresentada à Universidade Católica Portuguesa. Porto: [Ed.Autor, policop.], 

2010; FERNANDES, Ednilson Leandro Pina – Os painéis de azulejo da estação de São Bento: 

história, contexto e iconografia. Dissertação de Mestrado em História da Arte Portuguesa 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto: [Ed.Autor, policop.], 2010; 

GOMES, Jim Robert Puga – Exemplos da azulejaria dos Séculos XVI e XVII, em Coimbra. 

Dissertação de Mestrado em História da Arte, Património e Turismo Cultural (Azulejaria) 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra: [Ed.Autor, policop.], 

2011.  



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

■□□ 
 

41 

museus nacionais e em algumas das mais importantes coleções privadas 

(SAMPAIO, 2006). 

No ano seguinte dois estudos relançavam o tema do centro oleiro da cidade 

do Mondego. Um apresentando a diversidade daquela produção cerâmica durante 

os seus cinco séculos de evolução. O outro dedicando-se à análise da azulejaria 

existente num conjunto arquitetónico de edifícios de uma tipologia emblemática na 

cidade – os colégios das Ordens religiosas – reconhecendo no diverso património 

azulejar integrado uma identidade comum associada a uma produção local. 

Cerâmica de Coimbra dos Séculos XVI-XX, da autoria de Alexandre Pais, António 

Pacheco e Jorge Coroado, consiste numa perspetiva abrangente sobre a tradição 

da produção cerâmica daquela cidade, reunindo um importante conjunto de 

referências a peças de faiança artística coimbrã existentes nas coleções dos 

museus nacionais e de particulares, cruzadas com alguns dados técnicos 

(composição das matérias-primas, indicadores do processo tecnológico de 

produção) e apresentando uma inédita leitura da estrutura organizativa das olarias 

de Coimbra, assente sobre a reconstituição dos laços familiares, com base numa 

investigação arquivística dos registos paroquiais da cidade, revelando a 

genealogia das famílias de artífices que operaram no Bairro das Olarias de 

Coimbra (PAIS et alli, 2007) – uma leitura invulgar, mas importantíssima para o 

entendimento dos laços estreitos entre as famílias oleiras e seu impacto no 

produto do trabalho. A dissertação de mestrado em História da Arte em Portugal 

dedicada ao tema Azulejaria dos Séculos XVII e XVIII na Arquitetura dos Colégios 

das Ordens Religiosas em Coimbra, da autora destas linhas (SANTOS, 2007), ao 

analisar a azulejaria seiscentista e setecentista presente na arquitetura de oito 

edifícios do conjunto dos colégios das Ordens religiosas de Coimbra, alerta para o 

caráter de exceção dos produtos identificados como saídos das olarias 

conimbricenses (reconhecidos através de afinidades formais com peças datadas, 

de autoria identificada ou atribuída), despertando para a problemática da 

necessidade de uma investigação aturada sobre o azulejo saído das olarias de 

Coimbra na Época Moderna.  

Embora no campo da Arqueologia, e dedicado a um tema mais 

globalizante, a tese de doutoramento intitulada A Produção Oleira de Faiança em 

Portugal apresentada por Luís Sebastian (SEBASTIAN, 2010) contemplou uma 

abordagem técnica à cerâmica produzida em Coimbra, constituindo a maior 
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novidade do seu trabalho nesse âmbito a apresentação de materiais resultantes 

de campanhas arqueológicas realizadas na cidade, ou em monumentos na área 

de influência de Coimbra, e, principalmente, o registo rigoroso da última célula 

oleira ativa no bairro das Olarias da cidade, a Sociedade de Cerâmica Antiga de 

Coimbra, extinta em 2009. 

 

1. Estudos de autores pioneiros na apreciação da cerâmica 
de Coimbra e seus seguidores 

 

Adelino António das Neves e Mello (1846-1912) surge como o primeiro 

autor a dedicar-se ao estudo da história da cerâmica de Coimbra. Por ocasião da 

Exposição Distrital de Coimbra, realizada em 1884 – onde se apresentaram vários 

produtos cerâmicos saídos das fábricas de louça de Coimbra – ficou motivado 

para o estudo desta indústria na cidade do Mondego, iniciando uma investigação 

com vista à publicação póstuma dos resultados, sendo desenvolvida juntamente 

com Alberto Pessoa, ficando a cargo de Adelino Mello a parte histórica da obra, e 

ao seu companheiro de jornada científica as apreciações técnicas (MELLO, s.d.: 

17). Em resultado deste estudo, revelou novos dados documentais que fizeram 

recuar as origens da produção cerâmica de Coimbra à Idade Média, a partir dos 

fundos do município e antigos tombos do Mosteiro de Santa Cruz, 

nomeadamente: uma cópia de título de venda, datado de 1203 (de Pero Soares 

ao Mosteiro de Santa Cruz), de uma tenda com dois fornos de louça junto às 

portas de Almedina 2  e, ainda, outro documento, datado de 1213, referente à 

compra de outra tenda com o seu sobrado pelo mesmo mosteiro a Pelagio 

Gonçalves e sua mulher Susana, o qual o autor do pequeno opúsculo faz questão 

de transcrever, não fazendo, contudo, a tradução do latim da época3. 

 Adelino Mello recolheu, também no arquivo municipal, ainda outros 

documentos, desta feita para o século XVI, incidentes nos regulamentos dos 

mesteres, em antigas atas de vereação e taxações. Para 1514, revelou um 

interessante documento sobre a taxação da louça de barro, o qual oferece 

                                                            
2 A cópia deste contrato de venda está, segundo Adelino Mello, no verso da folha 7 do Livro de D. 

João Theotonio (MELLO, s.d.: 23). 

3 O documento está presente no Livro 3.º do mesmo Livro de D. João Theotonio no verso da folha 

117 (MELLO, s.d.: 23-24). 

Figura 1 | História da Cerâmica de 
Coimbra Frontispício da obra de 
Adelino Neves e Mello de ca. 1886. 
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indicativos sobre as várias tipologias de cerâmica utilitária da época e respetivos 

preços, não esquecendo de mencionar o valor da penalização nos casos de 

abuso na cobrança dos preços (MELLO, s.d.: 25). Seguindo uma ordem 

cronológica, o autor apresenta a síntese do conteúdo do Regimento dos 

Malegueiros de 21 de março de 1556, destacando a exigência dos oficiais de 

olaria com a qualidade dos materiais, o que inevitavelmente fez indicar a 

proveniência das matérias-primas, por essa altura dos lugares de Trouxemil e 

Póvoa (MELLO, s.d.: 25). Este documento será considerado, anos mais tarde, por 

António Augusto Gonçalves, como um dos mais importantes para o conhecimento 

da cerâmica quinhentista coimbrã da época, por fornecer elementos tão 

relevantes como as proporções das misturas dos barros para a preparação das 

pastas, preceitos sobre a vitrificação das peças e outros indícios sobre as 

primeiras produções da louça de coberta estanífera ou louça branca que 

comummente conhecemos por faiança (GONÇALVES, 1899: 224-226).  

Para o século XVII Adelino das Neves e Mello publica um documento muito 

significativo para o conhecimento da produção cerâmica em Coimbra, o qual 

revela dados tão expressivos como a descrição dos principais ofícios de olaria (de 

louça branca, verde e amarella, e de barro singelo), a estipulação de um juiz de 

examinação em cada ofício, o percurso de formação requerido ao oleiro (anos de 

aprendizagem e descrição das peças exigidas no exame de cada especialização), 

as alfaias necessárias para o exercício do ofício, a proveniência da matéria-prima, 

indicações para a fiscalização das diversas tendas, entre outras especificações. 

Trata-se do Regimento dos Olleiros e Mallegueiros de 1623, peça documental 

obrigatória no estudo da cerâmica de fabrico coimbrão para a centúria de 

Seiscentos, parcialmente publicada por este autor e retomada anos mais tarde por 

António Augusto Gonçalves (MELLO, s.d.: 29-31; GONÇALVES, 1899: 228).  

 

Em 1899 é editado o Estudo Chimico e Technologico sobre a Ceramica 

Portugueza Moderna, importante trabalho apresentado por Charles Lepierre 

(1867-1945) que testemunha em parte o funcionamento e produção das olarias 

portuguesas em finais do século XIX, sendo preciso na descrição da composição 

das pastas empregues na produção de louça, na perspetiva mineralógica e 

 
Figura 2| Charles Lepierre, autor do 
Estudo Chimico e Technologico 
sobre a Ceramica Portugueza 
Moderna (1.ª edição: 1899). 
Foto publicada por Luís Chaves. 
(CHAVES, 1968). 
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química4. Para Coimbra o autor oferece as análises das argilas provenientes das 

jazidas mais importantes para a produção oleira da cidade, localizadas nos 

arredores de Coimbra, centrando-se nos seguintes aspetos descritivos: cor 

primitiva, cor depois de calcinada, presença de carbonatos, percentagem de água, 

de areia grossa, de areia fina de argila grossa e argila fina, percentagem de água 

combinada e materiais voláteis, percentagem de sílica, alumina, óxido férrico, cal, 

magnésio e alcalis (LEPIERRE, 1899: 113-120). Lepierre registou também as 

receitas das pastas empregues no fabrico da faiança coimbrã, concluindo, através 

das amostras recolhidas em peças de vários fabricantes conimbricenses, que 

cada oleiro fazia as misturas empiricamente, completamente ao acaso, sem se 

preocupar com a composição das argilas respetivas (LEPIERRE, 1899: 119-120). 

Outros aspetos focados para a cerâmica de Coimbra, para além dos métodos de 

preparação das pastas, são a configuração dos fornos, as especificidades 

técnicas da decoração da faiança e a composição dos pigmentos empregues. 

 

Na última publicação mencionada foi integrado como apêndice o estudo de 

António Augusto Gonçalves (1848-1932) intitulado Breve Noção sobre a 

História da Cerâmica em Coimbra, publicado em adenda ao estudo de Charles 

Lepierre – um interessante exemplo, para finais do século XIX, pelo pioneirismo 

da junção de um estudo histórico a um estudo das ciências exatas. Os conteúdos 

apresentados por Augusto Gonçalves evocam na sua maioria os dados 

apresentados anos antes por Adelino das Neves e Mello, acrescentando, porém, a 

inovadora abordagem metodológica da relação entre cerâmica utilitária e cerâmica 

de revestimento (GONÇALVES, 1899: 229), que podemos sintetizar no seguinte 

excerto desse texto: 

[…] O princípio de que a louça e o azulejo, ligados pelas suas 

diretas e íntimas correlações de natureza e parentesco, mutuamente 

se podem esclarecer quanto à sua proveniência histórica, pode 

afirmar-se ser em Coimbra, de todo o ponto e em todo o tempo 

verdadeiro (GONÇALVES, 1899:229). 

O autor destaca as questões de autoria e datação da azulejaria fabricada 

nas olarias de Coimbra, deixando inclusivamente registos de painéis datados 
                                                            
4  Luís Chaves alertou, na década de 1960, para a importância deste estudo quanto o 

conhecimento científico dos barros portugueses – ver CHAVES, 1968. 

 
Figura 3 | António Augusto 
Gonçalves, autor da Breve noção 
sobre a história da cerâmica em 
Coimbra (publicado em adenda ao 
Estudo Chimico e Tecnológico da 
Cerâmica Portuguesa, de Charles 
Lepierre). 
Foto publicada por José Pinto 
Loureiro (LOUREIRO,1960-1964). 
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(GONÇALVES, 1899: 229-231), e, principalmente, a chamada de atenção para a 

singularidade desses azulejos:  

[…] Tudo revela que o azulejo foi tratado n’esta cidade com uma 

grande somma de aptidão e brio, e, ao mesmo tempo, com uma 

liberdade de imaginação e de vistas, que roçava pelas raias da 

indisciplina. 

Isto mesmo prova que o estimulo e a arte tinha vitalidade e energia 

excepcionaes […]» 

(GONÇALVES, 1899: 232). 

A herança de Domingos Vandelli e seu contributo para o aperfeiçoamento 

da produção oleira conimbricense são outras perspetivas atendidas por Augusto 

Gonçalves, ressalvando porém o injusto esquecimento dos méritos e qualidades 

notáveis de outras fábricas contemporâneas à de Vandelli (GONÇALVES, 1899: 

234), demorando-se na apreciação de peças para cronologias aproximadas 

assinadas por Brioso (Manuel da Costa Brioso) e lembrando o protagonismo do 

artífice à época (GONÇALVES, 1899: 235), citando inclusivamente o delicioso 

Elogio fúnebre a D. Bule de Barros recitado por D. Ignez Bendicta divulgado em 

1868 por Camilo Castelo Branco, na obra Mosaico e Silva (CASTELO BRANCO, 

1868) [Vd. Vol.3, Secção 3, Documento N.º3]. Para a cerâmica de Vandelli, 

servindo-se dos materiais recolhidos em excavações acidentalmente feitas no 

terreno ocupado pela fábrica do Rocio, o autor propõe uma caracterização para os 

padrões ornamentais mais comuns àquele tipo de cerâmica, destacando a pintura 

maioritariamente feita a castanho, a utilização recorrente de ramos de flores, 

rosas, tulipas e folhagem como ornatos principais, e a utilização de traços simples 

e pontos espaçados em jeito de cercaduras para a decoração das orlas das peças 

(GONÇALVES, 1899: 236). A par desta última, a pintura de peças que utiliza o 

ramo solto e a flor, com laço, a vermelho ou azul, com as pétalas e as folhas 

contornadas a verde, por aposição de pinceladas simples, e faixas de amarelo (ou 

debruadas a outra cor) intercaladas por moscas, é também reconhecida por 

Augusto Gonçalves como característica da louça de Vandelli (GONÇALVES, 

1899: 237). 

A confrontação entre a cerâmica de Vandelli e Brioso demora o autor em 

considerações atentas aos aspetos que diferenciam essas loiças no que respeita 

às questões da pasta (mais fina e sólida nas de Vandelli), modelação (mais 
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cuidada em Vandelli, mais grosseira e pouco cuidada em Brioso), intenção 

decorativa (mais fértil e inventiva, de pintura delicada e minuciosa na loiça de 

Brioso), e colorido (de gama alargada, ao redor de cinco cores, em Brioso, mais 

sóbrio em Vandelli). Sobre Brioso, Augusto Gonçalves é pioneiro por levantar a 

hipótese de se lhe dever associar a quantidade enorme de azulejos que nos fins 

do século passado forraram as paredes de muitos edifícios de Coimbra; […] para 

os versados a observação attenta dos productos d’este insigne oleiro, sem 

prevenções, no despreocupado intuito de retidão, confirmará que o espírito de 

Brioso, que bafejou as louças, podia bem presidir à gestação destes azulejos a 

que me refiro (GONÇALVES, 1899: 238). Contudo, alerta para que não se 

suponha que a indústria estava entregue a estes dois únicos competidores. 

Outros deverão aparecer mais cedo ou mais tarde – e alude ao painel datado e 

assinado, proveniente do Mosteiro de Semide, hoje pertencente à coleção do 

Museu Nacional Machado de Castro com o n.º de inventário 12238. Na conclusão 

do seu estudo, o autor refere ainda a Planta do Bairro das Olarias com a 

localização das fábricas e nomes dos seus proprietários, citada como pertencente 

à biblioteca do então falecido Joaquim Martins de Carvalho (1822-1898), a qual 

viria a ser descrita anos mais tarde com maior acuidade por Francisco Augusto 

Martins de Carvalho, num capítulo da obra Algumas Horas na Minha Livraria, o 

qual adiante focaremos. 

 

Em data próxima do estudo anteriormente referido, José Queirós (1856-

1920) publica a obra Cerâmica Portuguesa, referindo a produção de Coimbra nos 

vários exemplos apresentados para as diversas abordagens que faz à evolução 

da cerâmica nacional. Evoca dados da bibliografia publicada até àquela data 

sobre a cerâmica coimbrã e peças presentes nos museus nacionais e em 

coleções particulares. Ao mesmo tempo, dedica um capítulo a Coimbra e seu 

distrito na parte da obra dedicada às fábricas (QUEIRÓS, 2002: 127-137), citando 

recorrentemente os estudos de Adelino Mello e António Augusto Gonçalves, a par 

de alusões constantes a peças de faiança que pôde observar. Mais do que ao 

azulejo, o autor refere-se particularmente à faiança decorativa de caracter 

utilitário, contudo não deixa de referir a abundância de espécimes presentes à 

escala regional:  
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em 1915 em Viana do Castelo. O autor apresenta conteúdos que se debruçam 

essencialmente sobre a produção de Domingos Vandelli e Manuel da Costa 

Brioso, relevando o contributo de Vandelli pelo seu reconhecimento da qualidade 

das argilas disponíveis nos barreiros em redor de Coimbra, tirando proveito dessa 

disponibilidade pelo seu aproveitamento enquanto industrial da cerâmica 

(OLIVEIRA, 1920). 

 

Para o século XVIII escasseiam os estudos de fundo sobre a produção 

cerâmica em Coimbra, e consequentemente para a arte do azulejo. Apenas 

alguns documentos publicados de forma dispersa em títulos bibliográficos de 

compilação de fontes primárias para a História da Arte em Coimbra, como os 

casos das obras de Prudêncio Quintino da Silva (GARCIA, 1923) e Manuel Lopes 

de Almeida (ALMEIDA, 1971), ou ainda em estudos sobre o património artístico da 

cidade e região como, por exemplo, as Obras de Vergílio Correia, que referem 

indiretamente dados para a azulejaria (CORREIA, 1946: I, 144-146; 153-154).   

 

Prudêncio Quintino Garcia (1837-1908), na compilação documental que 

publicou como contribuição para os dados biográficos de artistas que operaram 

em Coimbra, recolheu vários documentos que auxiliam à composição das 

biografias de alguns artistas e artífices ligados à produção de azulejo ou às olarias 

de Coimbra. Vejam-se os casos de: Manoel da Silva pintor (ornamentista e de 

azulejo), Agostinho de Paiva oleiro; Jose de Goes azulejador; Jeronimo de 

Oliveira pintor de louça; Antonio João pintor de louça; Antonio Pinto pintor de 

louça; Manoel Marques pintor de louça; Joseph Carvalho pintor de louça branca; 

Joseph Fernandes pintor de louça; Salvador Carvalho pintor de louça; Manoel 

Gomes pintor de louça; Manoel Leal pintor de louça; Bento Luis oleiro; Manuel 

Antunes pintor de louça; Antonio Carvalho pintor de louça; Jose de Sousa pintor 

de louça; Antonio de Figueiredo pintor de louça; Gaspar Rodrigues pintor de 

louça; Antonio da Cruz Pessoa pintor de louça; Jose Soares Tibao pintor de louça; 

e Salvador de Sousa pintor de azulejo. Destacamos ainda o importante 

documento referente às obras do claustro da Sé Velha, onde se arrolam as 

despesas com o azulejo que se colocou na casa do cabido e claustro entre 1720 e 

1724, sendo intervenientes o oleiro Agostinho de Paiva, o azulejador (responsável 
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pelo assentamento das unidades cerâmicas) José de Gois, e o pintor do azulejo 

Manuel da Silva (GARCIA, 1923: 254-256).  

 

Em 1932, Feliciano Guimarães (1885-1959) publicava o estudo Azulejos 

de Figura Avulsa, obra que ainda hoje se mantém como referência obrigatória na 

análise dessa tipologia azulejar. Nesse estudo o autor recorre particularmente à 

produção azulejar coimbrã para ilustrar o seu discurso, aspeto que o torna de 

substancial relevância para o entendimento daquela tipologia dentro da azulejaria 

de fabrico coimbrão, assumindo-se assim como parte integrante da historiografia 

desse tema. 

Após apresentar um enquadramento do azulejo português rememorando 

dados sobre a sua evolução histórica, focando os aspetos técnicos e formais 

desse desenvolvimento, entra a fundo na definição das características do azulejo 

de figura avulsa, numa reflexão pioneira sobre a tipologia no que toca às questões 

compositivas associadas às formas de apropriação da arquitetura por esse tipo de 

ornamentação cerâmica (GUIMARÃES, 1932: 30). O autor procura ainda entender 

as formas de difusão daquela tipologia azulejar no território nacional analisando a 

sua topografia – expressão utilizada pelo próprio – e esmiuça as questões das 

técnicas pictóricas (associando o recurso ao esponjado à produção coimbrã) e os 

motivos representados – neste ponto remetendo para os anteriores estudos de 

Rocha Peixoto e Manuel Monteiro. A composição das pastas, vidrados e técnicas 

de cozedura são evocadas brevemente com a finalidade de realçar o facto do 

trabalho cerâmico não ser dos melhores, por ser obra de ceramistas de inferior 

qualidade (GUIMARÃES, 1932: 38-39). 

Na abordagem da evolução e vários tipos de azulejos de motivo solto, 

Feliciano Guimarães apresenta vários exemplos numa ordem cronológica 

evocando espécimes para os centros de produção de Lisboa e Coimbra, os quais 

considera serem os mais importantes da época – era de Lisboa o grande fabrico 

abastecedor de quase todo o país, com exceção da velha cidade universitária que 

nisso a si própria se bastava (GUIMARÃES, 1932: 43). Assinala a forte relação 

entre os azulejos da sacristia da igreja do antigo Convento de Santo António de 

Ponte Lima, do interior das Capelas dos Passos na Calçada de Santa Isabel em 

Coimbra, da igreja do antigo Convento de São Francisco de Arcos de Valdevez, 

da capela-mor da igreja de Santo António de Viana do Castelo (GUIMARÃES, 

Figura 8 | Azulejos de Figura Avulsa 
Frontispício da obra de Feliciano 
Guimarães publicada em 1932. 
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1932: 45), destacando o mesmo motivo de canto, a insistência nos efeitos de 

esponjado na representação de folhagens, e nota a coincidência dos mesmos 

motivos com peças dos inícios do século XVIII encontradas com frequência em 

Coimbra, em edifícios como o Claustro do Silêncio em Santa Cruz, ou a Via Latina 

na Universidade (GUIMARÃES, 1932: 46). Como conclusão desta abordagem, 

acaba por lançar a suspeita de se tratar de obra de olarias coimbrãs, tendo em 

consideração os assuntos anteriormente focados e ainda: 

«[…] o aspeto da pasta, o esmalte, o azul da pintura, inteiramente 

análogos ao que de tão espalhado se vê na azulejaria difundida por 

Coimbra, o típico esponjado não dão margens de dúvidas, creio eu.» 

(GUIMARÃES, 1932: 46). 

 Insistindo na realidade conimbricense, o autor prossegue e para a segunda 

metade do século XVIII apresenta um outro tipo de azulejo de motivo solto, 

tomando os exemplos observados no corredor ou galeria das tribunas da Sala dos 

Capelos do lado Norte. Neste ponto é pioneiro na revelação do nome de Salvador 

de Sousa – que classifica como notável, nada inferior a Brioso – como autor 

destes azulejos, apurando também a data dos mesmos (1774), com base na 

pesquisa que realizou no Arquivo da Universidade de Coimbra. Face ao único e 

escasso dado conhecido sobre este pintor de azulejo, divulgado pela 

documentação publicada por Prudêncio Quintino Garcia a partir do registo da 

devassa associada à visitação de 1767 à freguesia de São João de Santa Cruz, 

Feliciano Guimarães, perante a documentação inédita que recolhe nos livros das 

Obras da Universidade, aproveita para oferecer mais algumas achegas sobre a 

produção e o papel deste artífice na renovação decorativa daquele complexo. 

Como suporte documental para as considerações tecidas sobre o principal 

interveniente no programa decorativo azulejar, ocorrido na segunda metade do 

século XVIII, do Paço das Escolas, serve-se de dados recolhidos nos Livros 1.º e 

3.º das Obras da Universidade (GUIMARÃES, 1932: 47-50). 

Sobre os dados que geram confusão nas atribuições de autoria, 

nomeadamente quando surge paralelamente Manuel da Costa Brioso a fornecer 

azulejo para a Universidade, Feliciano Guimarães levanta a hipótese de Salvador 

de Sousa Carvalho e aquele artífice terem trabalhado em parceria – decerto foi 

colaborador e, mais ainda talvez, associado (GUIMARÃES, 1932: 47).  
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Os assuntos da figura avulsa em Coimbra e da documentação sobre os 

azulejos do Paço das Escolas da Universidade de Coimbra seriam retomados no 

ano seguinte ao estudo da publicação de Feliciano Guimarães por Virgílio Correia 

e Amadeu Ferraz de Carvalho, em dois artigos na revista Cerâmica e Edificação 

(outubro e dezembro). O artigo de Vergílio Correia (1888-1944) é breve e acaba 

por centrar-se na questão da aproximação daquela tipologia azulejar à execução 

da cerâmica comum. Amadeu Ferraz de Carvalho (1876-?) apresenta um artigo 

mais longo, voltando a analisar os dados contidos nos livros de assento de 

despesas com as obras realizadas no âmbito da reforma pombalina para o 

período entre 10 de junho de 1773 e 15 de junho de 1775 (CARVALHO,1933: 

273-276).  

Ferraz de Carvalho apresenta as notas documentais sobre as empreitadas 

de fornecimento de azulejo do Paço das Escolas entre 1773 e 1775, definindo 

aquela época da produção coimbrã como a de mais intensa atividade e de maior 

perfeição nos seus produtos (CARVALHO, 1933: 273). Debruça-se 

especificamente na análise dos revestimentos cerâmicos das salas da Reitoria, 

sendo o seu objetivo principal chamar a atenção para o ignorado artista Salvador 

de Sousa que «só há pouco o sr. dr. Feliciano Guimaraes colocou no lugar que 

devidamente lhe compete» (CARVALHO, 1933: 273). Com esta afirmação o autor 

assume então a sua missão de acrescentar algo mais ao conhecimento da 

importância daquele artífice na história da cerâmica coimbrã.  

A via seguida é a da transcrição de todos os lançamentos respeitantes ao 

fornecimentos de azulejo, e seu assentamento, constantes nos livros da despesa 

das Obras da Universidade e, concretamente, no âmbito do melhoramento e 

enriquecimento decorativo do velho Paço das Escolas. O autor acrescenta a sua 

própria interpretação dos dados, procurando fazer coincidir os espaços descritos 

com a realidade física do seu tempo, interpretando que todas essas descrições 

correspondem ao azulejo aplicado na área da atual Reitoria. Contudo, deixa em 

aberto algumas questões que não consegue responder: caso da sala «que fica ao 

pé da Livraria de S. Ex.ª»  referida na documentação. Atribui a autoria dos azulejos 

das salas encaixadas entre a Sala dos Archeiros e a Sala do Senado a Salvador 

de Sousa (CARVALHO, 1933: 274), chegando inclusivamente a atribuir os 

azulejos da Sala dos Archeiros ao mesmo pintor de azulejos (CARVALHO, 1933: 
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276), facto que pretendemos refutar (assim como para as salas que se lhe 

seguem). 

Para além do pintor de azulejo Salvador de Sousa – referido na 

documentação como fornecedor de azulejos até 13 de maio de 1775 e assentador 

em 15 de junho do mesmo ano – e de Manuel da Costa Briozo, autor dos azulejos 

para a sala do Palácio mediata à Capela, é revelado pela primeira vez o nome do 

azulejador Manuel da Cruz como official que andou a assentar o azulejo entre 10 

de junho de 1773 e 7 de janeiro de 1775 (CARVALHO,1933: 273-274). Em jeito de 

remate, Ferraz de Carvalho considera Salvador de Sousa como o interveniente 

«mais imaginoso e de maior fôlego criador», questionando-se sobre se os dotes 

daquele artista teriam sido experimentados na modelagem e decoração de outros 

produtos cerâmicos (CARVALHO, 1933: 276). 

 

Obra de fôlego no campo da inventariação do património móvel e imóvel 

desenvolvida por encomenda da Academia Nacional de Belas Artes, na primeira 

metade do século XX, os volumes do Inventário Artístico de Portugal respeitantes 

à Cidade e Distrito de Coimbra5, apesar de direcionados para a divulgação do 

património histórico-artístico nacional, constituem uma obra de peso na história da 

arte da região, com um contributo significativo para a historiografia da cerâmica de 

Coimbra e em particular a azulejaria de fabrico coimbrão. Os textos da autoria de 

Vergílio Correia (1888-1944) e António Nogueira Gonçalves (1901-1998) 

revelam, para além de um excecional conhecimento do território, o 

reconhecimento de uma unidade artística à escala regional na identificação de 

obras que são reconhecidamente fruto do trabalho de oficinais regionais para 

domínios tão diversos como os da arquitetura, escultura, pintura e também 

azulejaria (GONÇALVES & CORREIA, 1947, 1953). 

No volume respeitante à Cidade de Coimbra ficou o P.e António Nogueira 

Gonçalves, colaborador de Vergílio Correia nos trabalhos de inventário, 

encarregue de completar os conteúdos apresentados nas múltiplas entradas dos 

monumentos da cidade, apresentando o fruto do seu trabalho de investigação 

                                                            
5 CORREIA, Virgílio; GONÇALVES, A. Nogueira, 1947 – Inventário Artístico de Portugal, Cidade 

de Coimbra. Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes. Vol. II; CORREIA, Virgílio; GONÇALVES, 

A. Nogueira, 1953 – Inventário Artístico de Portugal, Distrito de Coimbra. Lisboa: Academia 

Nacional de Belas Artes. Vol. IV.  

Vergílio Correia 
 

 
António Nogueira Gonçalves 

 
Figuras 9 e 10 | Os autores dos 
volumes para a Cidade de Coimbra 
e Distrito de Coimbra do Inventário 
Artístico de Portugal, publicado pela 
Academia Nacional de Belas Artes, 
respetivamente, em 1947 e 1953. 
Figuras notáveis da historiografia da 
arte portuguesa e de temas 
conimbricenses. 
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histórica e a descrição dos objetos artísticos e monumentos em complemento das 

fichas elaboradas por Vergílio Correia. A este último – a quem ficou confiada a 

coordenação da equipa de inventário – se deve parte da introdução, a qual não foi 

além da arquitetura manuelina, por ter falecido antes da conclusão da obra. Ao 

contrário do que se verificará para o volume dedicado ao património do Distrito de 

Coimbra, os conteúdos abordados sobre o azulejo não têm grande 

desenvolvimento nas notas introdutórias complementares ao texto de Vergílio 

Correia, restringindo-se apenas aos dados dos edifícios inventariados na cidade.  

No caso do inventário do património artístico do Distrito de Coimbra, volume 

IV, os resultados apresentados na introdução foram construídos sobre as notas de 

Vergílio Correia, para as quais António Nogueira Gonçalves compôs o texto. Este 

último autor preencheu ainda algumas faltas na inventariação e acrescentou 

dados históricos, completando também parte da introdução que Vergílio Correia 

não chegara a concluir, assinando, portanto a sua segunda parte, com os 

conteúdos que mais caracterizam ou sobressaem na região para a Idade Média e 

Época Moderna (CORREIA & GONÇALVES, 1953: XVII-XLII). 

 Sobre a cerâmica de Coimbra, para o século XVII, Nogueira Gonçalves 

afirma que só no final da centúria a louça de faiança aparece bem definida, 

anotando que o início da produção de azulejo surge apenas na segunda metade 

de Seiscentos: principiando pelo xadrezado azul e branco, repetiu mal alguns 

temas lisbonenses e iniciou o tipo de motivo solto e albarradas (CORREIA & 

GONÇALVES, 1953: XXXIII).  

No campo das artes decorativas do século XVIII, no distrito de Coimbra, 

abre um ponto especial dedicado à azulejaria: embora afirmando que o azulejo de 

Lisboa continuou a afluir aos mosteiros ricos, isola o fabrico de Coimbra, referindo 

a sua existência em casas e conventos modestos, tanto no centro como ainda um 

pouco no Norte. Destaca Agostinho de Paiva como o grande fabricante na 

transição de Seiscentos para Setecentos, acrescentando que à sua olaria ia pintar 

figura Manuel da Silva, ainda que também João da Fonseca e Inácio Roiz 

fizessem azulejo comum, sendo José de Góis um simples assentador (CORREIA 

& GONÇALVES, 1953: XXXVIII). Volta também a referir, como tipologias próprias 

a esta fase da produção coimbrã, a padronagem, as albarradas e o azulejo de 

figura avulsa.  
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Coloca no segundo terço de Setecentos a segunda fase do azulejo de 

motivo solto coimbrão, e ainda, a azulejaria de António Vital Riffarto, aludindo à 

documentação apurada para encomendas portuenses. Sobre Riffarto não o 

classifica como oleiro, mas antes como um transportador dos óxidos e técnicas 

lisboetas e, eventualmente, de um oficial de pintura especializado em ornato ou na 

cópia dos seus desenhos, com base na atividade conhecida para o artista como 

riscador de talha. Aponta ainda que na década de 1740 se sente a sua influência 

em outras mãos, mas de qualidade inferior (CORREIA & GONÇALVES, 1953: 

XXXVIII). 

Classifica a segunda metade do século XVIII como a grande época do 

azulejo coimbrão, com especial incidência no último quartel. Para este período 

aponta o nome já conhecido de Salvador de Sousa como o grande fornecedor 

daquele tempo, e ainda, o de Manuel da Costa Brioso, que considera apenas 

como fabricante eventual. O autor remata as suas conclusões aludindo a Sousa 

de Carvalho (como se de diferente pessoa se tratasse) como hipotético autor de 

motivos de paisagem apontando a data de 1784, referente ao painel datado e 

assinado proveniente do Mosteiro de Semide (CORREIA & GONÇALVES, 1953: 

XXXVIII). 

 

Não poderíamos deixar de aludir à obra de Reynaldo dos Santos (1880-

1970) dedicada à azulejaria, publicada em 19576, a qual constituiu, até ao Corpus 

da Azulejaria Portuguesa de Santos Simões, a obra monográfica principal para o 

estudo do azulejo em Portugal. Sobre Coimbra o autor é bastante breve, 

dedicando-lhe apenas um ponto no seu trabalho, que intitula As Olarias de 

Coimbra.  

Começa por justificar a alusão àquele centro oleiro pelo facto de ter 

fabricado largamente azulejos e merecer uma referência acerca da qualidade e 

estilo próprio dos seus produtos (SANTOS, 1957: 147). Evoca a tradição cerâmica 

com origens medievais, destacando o Regimento de 1556 e o fabrico de louça 

branca desde 1633; e sobre o azulejo sublinha a importância do seu 

                                                            
6 O Azulejo em Portugal. O volume III da obra Oito Séculos de Arte Portuguesa: História e Espírito, 

inclui também um capítulo dedicado à faiança portuguesa do século XVIII, volta a centrar-se no 

tema da cerâmica de Coimbra, aludindo sobretudo à louça de Manuel da Costa Brioso e Domingos 

Vandelli (SANTOS, 1970:Vol. 3, 91-96). 
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desenvolvimento apenas para a segunda metade do século XVIII, alertando para 

a necessidade de estudos sobre o tema que tratem da sua evolução e do caráter 

do seu fabrico, seguindo as linhas enunciadas pelo P.e Nogueira Gonçalves e pelo 

Prof. Vergílio Correia, no volume do Inventário Artístico de Portugal referente ao 

Distrito de Coimbra7 (SANTOS, 1957: 147).   

De forma a ilustrar o período rocaille – que destacou como período mais 

importante de desenvolvimento daquela produção local – apresenta como 

exemplos os azulejos dos Colégios de Santa Rita, de São Bernardo, do Carmo e 

de São Jerónimo, e ainda, do Seminário e da Universidade, e alguns registos, 

entre os quais destaca o do Largo das Olarias (SANTOS, 1957: 147). Revela que, 

apesar da linguagem decorativa se inspirar nos modelos olisiponenses, é bastante 

característica a forma como a produção de Coimbra trata os concheados, palmas 

e linhas das pilastras numa vibração fremente que se por um lado os fragiliza, por 

outro lado lhes dá caracter e personalidade, tornando o seu estilo facilmente 

reconhecível (SANTOS, 1957:148). Na mesma linha acrescenta a informação 

sobre alguns núcleos datados no distrito de Coimbra e ressalva a figura de 

Salvador de Sousa e o papel deste na decoração cerâmica da Universidade, 

revelado por Feliciano Gonçalves. 

  

O final da década de 1960 e a década de 1970 são marcados pela 

publicação dos volumes do Corpus da Azulejaria Portuguesa dedicados à 

azulejaria portuguesa dos séculos XV-XVI, XVII e XVIII da autoria do Eng.º João 

Miguel dos Santos Simões, obra cuja importância justifica que a consideremos 

isoladamente, como faremos no ponto seguinte deste capítulo. 

Em 1976 Lígia Cruz publicava um importante artigo sobre a passagem de 

Domingos Vandelli por Coimbra, onde apresentou importantes dados históricos, 

associados à sua ligação à antiga Fábrica de Telha da Universidade por via da 

contratualização do arrendamento de tal complexo desativado, na década de 

1780, para fins semelhantes. A autora aborda também a consolidação da sua 

marca na estrutura produtiva da cerâmica coimbrã pela aquisição e instalação da 

Fábrica do Rossio de Santa Clara e outros terrenos que lhe foram aforados 

(CRUZ, 1976). Os documentos publicados apontam vários dados relevantes para 

                                                            
7 GONÇALVES & CORREIA, 1953: XXXVIII. 
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o conhecimento do estado daquela olaria universitária após a sua desativação, e 

também para intervenientes que lhe estiveram associados como Salvador de 

Sousa Carvalho. 

 

 No ano seguinte, em 1977, era apresentada a obra Faiança Portuguesa: 

Séculos XVIII-XIX, de Artur de Sandão, contendo uma perspetiva sobre o tema 

organizada em três grandes orientações: uma reflexão sobre as formas da 

cerâmica, uma abordagem aos seus aspetos decorativos, finalizando com uma 

apreciação dos centros cerâmicos portugueses. É interessante o enquadramento 

que oferece sobre o assunto, no que respeita às finalidades da prática da faiança: 

horizontais e grandiosas em azulejaria, circundantes e miniformes na louça – cuja 

execução técnica se conjugam historicamente (SANDÃO, 1977: 13). 

Sobre o centro de produção de Coimbra, o autor coloca-o numa posição 

imediata a Lisboa em grau de importância (SANDÃO, 1977: 14), apresentando no 

capítulo Síntese das Formas alguns dados coligidos na historiografia publicada 

até àquela data a propósito da produção de faiança na cidade do Mondego 

(SANDÃO, 1977: 54-66) e no capítulo Aspetos Decorativos algumas indicações 

sobre peças de faiança decorativa de Manuel da Costa Brioso – realçando os 

efeitos de esponjado marmóreo ou pedra torta, tão característicos dos seus 

trabalhos (SANDÃO, 1977: 135) – e de Domingos Vandelli. No capítulo Centros 

Cerâmicos opta por uma abordagem a oficinas/fábricas, destacando para Coimbra 

novamente Brioso (SANDÃO, 1977: 233-235).  

 

Nos inícios da década de 1980 realiza-se um colóquio sobre o tema da 

Cerâmica em Coimbra, no qual são apresentadas várias comunicações que 

vieram oferecer algo mais ao conhecimento do tema. Paulino Mota Tavares, no 

artigo que publica nas atas do referido colóquio, evoca pela primeira vez a relação 

das olarias com o Mosteiro de Santa Cruz, aludindo às notas dos livros de receita 

e despesa dos Cónegos Regrantes8. Outra documentação a que recorre para 

ilustrar o panorama da produção coimbrã no século XVII são as fintas, as 

devassas e também as notas dos tabeliães (TAVARES, 1982: 11-21). No fundo, 

apresenta uma proposta de metodologia a seguir em estudos futuros.  

                                                            
8 Biblioteca Central da Universidade de Coimbra, Manuscrito 1711. 
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Outros autores que participam naquele evento são José Amado Neves e 

Matilde de Figueiredo, o primeiro apresentando um estudo sobre a Cerâmica em 

Coimbra nos finais do século XIX e inícios do século XX, e a segunda com um 

artigo dedicado aos painéis de azulejo do antigo Paço Episcopal na coleção do 

Museu Nacional Machado de Castro. José Neves é fecundo em informações 

sobre a produção oleira de Coimbra para o século XIX (sobretudo faiança), 

advindas da consulta de fundos tão distintos como: o do Governo Civil de 

Coimbra, a propósito do documento Estabelecimentos insalubres, incómodos e 

perigosos; os livros de arrematações e arrendamentos do arquivo municipal; ou o 

Inquérito Industrial de 1881 (NEVES, 1982: 42). Matilde de Figueiredo oferece um 

estudo sobre os azulejos pombalinos do antigo Paço Episcopal de Coimbra, 

concretamente para os painéis com representações arquitetónicas sobre os 

edifícios projetados para a Reforma Pombalina da Universidade, na altura 

aplicados numa sala do edifício do Museu Nacional Machado de Castro, na 

perspetiva da abordagem à fonte gráfica que influiu diretamente esses azulejos: o 

álbum datado de 1777 «Riscos das Obras da Universidade de Coimbra – 

Estabelecimentos fundados na Universidade de Coimbra por ordem de Sua 

Magestade» com desenhos aguarelados e assinados pelo Engenheiro Guilherme 

Eldsen. A autora esmiúça o assunto discriminando, pela primeira vez, os 

desenhos do álbum que influenciaram diretamente seis dos nove painéis 

aplicados. Apesar da fonte gráfica em causa já ser do conhecimento de José 

Queirós e Santos Simões, Matilde de Figueiredo é pioneira pela sua abordagem 

pormenorizada ao documento. 

 

Outra obra que não podíamos deixar de referir é O Azulejo em Portugal da 

autoria de José Meco (n.1952), publicada também na década de 1980. É um 

estudo de referência para a azulejaria, ainda hoje bastante considerado pelo 

inovador tratamento dado à caracterização geral do tema que o autor lhe imprimiu, 

sendo recheado de exemplos observados a nível nacional como forma de ilustrar 

as considerações técnico-artísticas que vai tecendo ao longo de toda a obra. 

Sobre Coimbra, José Meco começa por mencionar aquela produção a propósito 

da dimensão média das unidades azulejares portuguesas, referindo que a 

dimensão típica dos produtos conimbricenses é inferior a 135 mm (MECO, 

1989:31, 66). Quanto à problemática da identificação rigorosa dos locais onde 
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eram produzidos azulejos em território nacional, aponta a segunda metade do 

século XVII como o início da produção de azulejos na cidade do Mondego 

(MECO, 1989: 54), concretamente no último quartel (MECO, 1989: 66). Na 

apreciação de exemplares de Coimbra faz confrontação com casos congéneres 

lisboetas, metodologia muito útil ao exercício de reconhecimento das suas 

especificidades técnico-artísticas.  

Particular contributo oferece ao entendimento do azulejo Rococó coimbrão, 

olhando-o como acentuação da prática da profusão decorativa e tratamento naïf 

da produção azulejar das olarias de Coimbra da primeira metade de Setecentos. 

Aponta a exuberância cromática e a carga ornamental destes exemplares, e 

ainda, a influência da matriz gravada do Rococó alemão, comparando o caso 

conimbricense com a produção azulejar coeva de Manises e Catalunha (MECO, 

1989: 72, 74).  

 

Na década de 1990 os estudos dedicados à azulejaria de Coimbra centram-

se em particular no núcleo azulejar do complexo do Paço das Escolas da 

Universidade de Coimbra. Quatro artigos9 da autoria de Ana Goulão Machado 

(n.1965) apresentaram uma síntese dos dados recolhidos sobre a azulejaria in situ 

nas várias dependências do Paço das Escolas, revisitando, por compilação, os 

dados revelados por Feliciano Guimarães e Amadeu Ferraz de Carvalho cerca de 

sessenta anos antes10. No primeiro artigo publicado, a autora problematiza a 

questão da identificação dos espaços mencionados na documentação com a 

configuração atual das dependências do Paço das Escolas e, em particular, na 

área onde está hoje sediada a Reitoria da Universidade de Coimbra; atribui a 

Salvador de Sousa Carvalho os espaços atuais da Sala de Letras, Antigo Quarto 

do Rei D. Carlos, parte da Sala do Senado (antiga Sala do Dossel); e a Manuel da 

Costa Brioso os azulejos da Sala do Senado e da Sala das Congregações, 

acrescentando que os azulejos deste último espaço foram produzidos fora da 

Fábrica da Telha (MACHADO, 1990-1992: 18). Revela ainda dados sobre uma 

encomenda à Fábrica de Telha, em março de 1774, de azulejos para a Quinta do 

Bispo em São Martinho, observando, pelo contacto com esses materiais, se 

                                                            
9 MACHADO, 1990-1992; MACHADO, 1993; MACHADO, 1996; MACHADO, 1998. 

10 Vd. GUIMARÃES, 1932; CARVALHO, 1933. 
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tratarem de cenas paisagísticas de temática fluvial e de padronagem (MACHADO, 

1990-1992: 20). Aponta dúvidas sobre se os azulejos assinados por Salvador de 

Çousa na Casa Museu Bissaya Barreto serão provenientes do Mosteiro de 

Semide, já que a assinatura é discrepante da do painel datado e assinado No 

anno de 1784 fes Sousa Carvalho, pertencente à coleção do Museu Machado de 

Castro, proveniente desse mesmo espaço monástico (MACHADO, 1990-1992: 

21).   

No segundo artigo, dedicado exclusivamente à Fábrica da Telha da 

Universidade, publicado em 1993, a autora apresenta um documento inédito 

referente à venda de terrenos e casas para a Fábrica de Telha, recolhido num dos 

livros de Obras da Universidade (MACHADO, 1993: 264-265), bem como as 

conclusões apuradas sobre o tratamento de dados recolhidos nas notas de 

despesa da Fábrica da Telha quanto ao número de pedreiros, carpinteiros, oficiais 

de telha a laborar entre 1773 e 1776, e dados sobre a produção de telha e azulejo 

entre 1774 e 1775 (MACHADO, 1993: 256-257). Revela ainda importantes 

indicações sobre a proveniência das matérias-primas utilizadas na produção da 

fábrica, dados recolhidos também nas notas de despesa da Fábrica da Telha da 

Universidade (MACHADO, 1993: 258). 

O artigo publicado em 1996 reafirma as considerações tecidas no anterior 

artigo; contudo, atualiza a leitura sobre os azulejos da Sala dos Archeiros do Paço 

das Escolas, reconhecendo afinidades formais com painéis azulejares no jardim 

do Palácio Pombal em Oeiras, datados de ca.1760-1770, concluindo tratarem-se 

de espécimes de produção Lisboeta (MACHADO, 1996: 493). Acrescenta ainda 

que esse tipo de ornatos, observados nos painéis lisboetas, pode ter influenciado 

Salvador de Sousa Carvalho na composição dos emolduramentos dos painéis da 

Sala do Senado, onde utiliza apenas a cor azul (MACHADO, 1996: 493). Todavia, 

insiste na ideia de que a obra de azulejaria da Sala de Letras é da autoria de 

Salvador de Sousa Carvalho (MACHADO, 1996: 493), ponto em que discordamos, 

o que sustentaremos no desenvolvimento desta tese. 

Em 1998 a revista Monumentos dedica o seu dossier temático ao conjunto 

arquitetónico da Universidade de Coimbra, não esquecendo de incluir um capítulo 

sobre azulejaria. Responde ao repto Ana Goulão Machado com um pequeno 

artigo que incide nas cronologias do século XVII e XVIII. Os conteúdos referem as 

obras de azulejaria acontecidas nessas cronologias no edifício dos Paços da 
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Universidade e também o núcleo do Colégio de São Jerónimo, hoje pertencente 

ao património daquela instituição universitária. Neste texto a autora volta a 

apresentar as atribuições anteriormente sustentadas nos artigos supracitados 

para os azulejos da atual área da Reitoria da Universidade (MACHADO, 1998: 67-

71). 

2. Santos Simões e a azulejaria de fabrico coimbrão 
 

Fundador das bases e métodos científicos da prática historiográfica do 

azulejo, Santos Simões merece uma apreciação atenta sobre o modo como olhou 

a produção coimbrã, sendo da maior importância para o presente estudo os frutos 

da ação da Brigada de Estudos da Azulejaria – equipa de investigadores que 

coordenou, com atividade no rastreio sistemático e recolha de elementos 

informativos sobre a Azulejaria em Portugal (CÂMARA, 2007a: 147) – e a partir 

dos quais pôde compor a prodigiosa publicação do Corpus da Azulejaria 

Portuguesa, referência incontornável no estudo do azulejo português. 

Interessam-nos particularmente os volumes respeitantes à Azulejaria dos 

Séculos XVII e XVIII do Corpus, e especificamente os dados enunciados nos 

elencos, onde reside a maior parte da informação dedicada à produção de 

Coimbra. 

No âmbito do volume dedicado à azulejaria seiscentista, organizado em 

dois tomos, encontramos referências espraiadas nos vários capítulos da obra 

dedicados aos elementos de composição da padronagem do século XVII, 

nomeadamente, na descrição dos modelos dos vários padrões recenseados. 

Santos Simões identifica vários padrões em que nota a especial predominância na 

região de Coimbra – casos dos padrões P-378, P-502, P-603, C-66, C-88, C-104, 

C-128, C-129, C-132, B-4, B-47, B-48, B-49 – para os quais aponta uma datação 

a rondar os finais do século XVIII e a hipótese de se tratar de criações de fabrico 

local. Também no capítulo dedicado aos frontais de altar levanta a suspeita da 

sua fabricação em Coimbra (embora também não exclua a hipótese portuense, 

confusão que se torna comum para outras tipologias) pelo seu afastamento das 

características da produção lisboeta, dando como exemplos os desparecidos 

frontais da Igreja Matriz do Luso e do Mosteiro de Lorvão, e outros, recolhidos no 

Museu Nacional Machado de Castro (frontal com paisagem com arvoredo) e no 

 
Figura 11 | Santos Simões, ainda 
jovem investigador, em São 
Gotardo, Suíça (1929), recém-
formado em Engenharia Têxtil  
Fonte: CATÁLOGO – João Miguel 
dos Santos Simões.1907-1972. 
(HENRIQUES, 2007) 
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Museu Nacional do Azulejo (com motivos paisagísticos chineses) (SIMÕES,1997: 

I, 221) 11. 

O volume respeitante ao século XVIII ameaçou ficar comprometido pelo 

falecimento súbito do autor em 1972, quando este principiava a análise 

desenvolvida da azulejaria setecentista, deixando alguns textos incompletos. 

Contudo, a sua publicação foi conseguida anos mais tarde, em 1979, pelo Serviço 

de Belas Artes da Fundação Calouste Gulbenkian, contando com a colaboração 

do Prof. Flávio Gonçalves na organização, revisão e notas complementares 

(MECO, 2007: 26-27).  

Não sabemos se terá pensado em contemplar isoladamente, numa 

abordagem mais aprofundada, a produção de Coimbra para esta última 

cronologia, dada a visão lúcida e desenganada que assume sobre o tema nos 

campos descritivos do elenco publicado, indicando assertivamente cronologias e 

até autorias. A documentação do seu trabalho encontra-se presentemente dividida 

entre o Museu Nacional do Azulejo (resultante da doação do espólio pessoal do 

autor pela família à biblioteca do museu) e a Fundação Calouste Gulbenkian (toda 

a documentação recolhida – gráfica, bibliográfica e fotográfica – associada ao 

projeto do Corpus da Azulejaria Portuguesa, presentemente em tratamento); dela 

foi ainda apenas revelada a sua intenção no estudo do centro portuense, mas 

acreditamos que Coimbra estaria também nos seus objetivos. 

Ao elencar os artistas da azulejaria setecentista portuguesa, para a esfera 

coimbrã refere os seguintes nomes: Manuel da Costa Brioso (SIMÕES, 2010: 27), 

José de Góis (SIMÕES, 2010: 27), Agostinho de Paiva (SIMÕES, 2010: 36), 

António Vital Riffarto (SIMÕES, 2010: 37), Manuel da Silva (SIMÕES, 2010: 38), 

Salvador de Sousa e Sousa de Carvalho (considerando serem duas pessoas 

diferentes – SIMÕES, 2010: 38-39), citando os dados de Amadeu Ferraz 

Carvalho, Vergílio Correia, Prudêncio Quintino Garcia, Francisco Garcez Teixeira, 

António Cruz, Eugénio da Cunha e Freitas, e José Queirós. 

Em 1963 Santos Simões declara como concluídos os trabalhos externos de 

rastreio e colheita desenvolvidos pela Brigada, sendo extinta em finais de 1969 
                                                            
11 No tomo II refere ainda outros exemplos, de fabrico coimbrão, como o frontal de altar da Capela 

de São João ou de Nossa Senhora da Piedade na Lousã (junto ao castelo), um painel de 7x12 

azulejos, do tipo ramagens, com a representação do Agnus Dei, que o autor data de após 1660 

(SIMÕES, 1997: II, 70). 
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(CÂMARA, 2007a: 150), com um total de 3000 núcleos de azulejaria em Portugal 

continental e insular e Brasil (MONTEIRO, 2007: 43). Da análise das fichas de 

inventário elaboradas por Santos Simões sobre núcleos azulejares de Coimbra, 

que pudemos consultar na Biblioteca do Museu Nacional do Azulejo (integradas 

em pastas e dossiers do Espólio de João Miguel dos Santos Simões)12, fica claro 

o rigor metodológico do investigador no tratamento e sistematização dos dados 

recolhidos pela Brigada de Estudos de Azulejaria, cujos trabalhos se tinham 

iniciado em 1957 com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian através do seu 

Serviço de Belas Artes. Cada ficha tem um cabeçalho com as indicações do nome 

do núcleo, sua localização (distrito, concelho e freguesia), e transcrição de dados 

bibliográficos recolhidos, sobretudo no Inventário Artístico de Portugal e seus 

volumes respeitantes ao património da Cidade e Distrito de Coimbra, da autoria de 

Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves (GONÇALVES & CORREIA, 1947, 1953). 

É depois aberto o campo da descrição dos elementos observados em trabalho de 

campo, surgindo, por vezes, códigos alfanuméricos correspondentes ao núcleo 

inventariado, os quais serviriam como referência para o material recolhido 

associado (registos fotográficos ou outros).  

Das fichas consultadas percebemos, portanto, que foram os conteúdos 

apresentados por Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves o ponto de partida para o 

estudo dos núcleos do distrito de Coimbra. No campo descritivo é notória, em 

algumas fichas, a preocupação em recolher a maior quantidade de elementos 

possível: medida média da unidade azulejar, datas e inscrições (em elementos 

arquitetónicos, talha ou pintura), dados históricos do edifício, estado de 

conservação, para além da descrição da iconografia representada, paleta 

cromática aplicada e datação aproximada.  

As fichas que nos foi possível consultar 13  estão datadas, e as datas 

indicadas remetem para os anos de 1961 e 1967. Confrontando os dados dessas 

                                                            
12 Encontrámos referências a núcleos azulejares de fabrico coimbrão nas seguintes localizações: 

Biblioteca do Museu Nacional do Azulejo, Espólio de João Miguel dos Santos Simões, N.º 44 – 

Dossier de apontamentos D018; N.º 45 – Dossier de apontamentos D019; N.º 69 – Caderno de 

apontamentos C035; N.º 152 – Caixa Amarela: Vária, Dispersos e Fotografias – Cx007.  

13 N.º44 – Dossier de apontamentos D018: «CEIÇA – N.ª Sr.ª de Ceiça, Capela de»; «VERRIDE – 

Santo António do Cardal, Capela (particular)»; «VERRIDE – Quinta de Almeara (pertencente a 

herdeiros Nazaré Barbosa)»; «ANOBRA – Santa Catarina, igreja (paroquial) de»; «CONDEIXA-A-
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fichas com os dados publicados para os mesmos edifícios, verificamos que as 

informações em nada diferem, apenas tendo sido suprimidos dados não 

respeitantes à cronologia em análise. São notas rápidas e sintéticas, próprias da 

postura em campo.  

O elenco publicado por Santos Simões para a azulejaria setecentista 

constituiu o ponto de partida para a construção do trabalho de investigação por 

nós desenvolvido e sobre o qual apresentamos agora os resultados: os seus 

conteúdos foram utilizados para definir a estratégia do nosso trabalho de campo, 

com vista à inventariação dos núcleos da azulejaria de fabrico coimbrão. 

Percorremo-lo atentamente, de modo a filtrar todos os núcleos associados pelo 

autor ao centro oleiro de Coimbra, e ainda os que apenas levantaram suspeições. 

Os elementos fornecidos foram decisivos para as conclusões que agora 

apresentamos, e fundamentais nos núcleos em que não foi possível concretizar a 

visita de estudo por razões de ordem diversa. 

                                                                                                                                                    
NOVA – Registos»; «CONDEIXA-A-NOVA, Ramalho Lemos-Sotto Maior, Palácio, Capela de 

Nossa Senhora da Piedade»; «CONDEIXA-A-VELHA, Quinta de São Tomé»; «EGA, Igreja 

Paroquial, N.ª Sr.ª da Graça»; «TAPÉUS, Espírito Santo, Igreja, Paroquial, de»; «ARAZEDE, 

Nossa Senhora do Pranto, Igreja, Paroquial, de»; «SEIXO DE GATÕES, São João Batista, Igreja 

(paroquial) de»; «TOCHA, Nossa Senhora da Atocha, Igreja (paroquial) de»; «VILA SECA, São 

Pedro, Igreja (paroquial) de»; «SEMIDE, Santa Maria de Semide, Antigo Mosteiro de»; «TÁBOAS, 

N.ª Sr.ª da Piedade, Capela de»; «PENELA, Santa Eufémia, Igreja Paroquial de»; «PENELA, 

Santo António, Igreja do antigo Convento de»; «CERNACHE, N.ª Sr.ª da Conceição, Igreja 

Paroquial de»; «CASTELO VIEGAS, Santo Estevão, Igreja Paroquial de»; «CASAL DOS 

PEREIROS, Santa Luzia, Capela de»; «CONRARIA, Quinta da Conraria (Hospital Sobral Cid)»; 

«CONRARIA, São Jorge, Antigo Mosteiro de»; «COIMBRA, Universidade»; «COIMBRA, São 

Bento, Antigo Colégio de (ao Jardim Botânico)»; «COIMBRA, Espírito Santo, Antigo Colégio do (ou 

de São Bernardo)». N.º 45 – Dossier de apontamentos D019: «FÔJA». N.º 69 – Caderno de 

apontamentos C035: «AÇORES, Igreja de Santa Maria dos Açores»; «VISEU, Catedral»; «MUSEU 

GRÃO VASCO»; «SEIA, SANTA EULALIA, Igreja Paroquial». 
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PARTE II 
O CENTRO OLEIRO DE COIMBRA EM SETECENTOS E A ARTE AZULEJAR 
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1. O Bairro das Olarias na história urbana de Coimbra e seu 
retrato particular em Setecentos. 

Com características técnicas e artísticas únicas que a distingue dos demais 

centros de produção portugueses, a cerâmica produzida em Coimbra, entre os 

séculos XVI e XX, moldou a cidade, o seu urbanismo, a sua economia e vida 

social, conquistando uma ampla difusão pelo território continental português. Tal é 

possível compreender através exemplares existentes in situ (no que toca à 

azulejaria e aos achados arqueológicos), e ainda por peças das coleções dos 

museus portugueses de Norte a Sul, e principais coleções privadas dedicadas à 

cerâmica.  

A importância da produção cerâmica de Coimbra fez-se notar com um 

impacto significativo na organização urbana da cidade, resultando o Bairro das 

Olarias um caso modelar de arruamento espontâneo de ofício. Esta 

particularidade deve ser entendida, não no sentido clássico do termo – 

arruamento como obrigação ou imposição por postura municipal – mas, 

sobretudo, como uma situação de arremedo, resultante da confluência de vários 

fatores convenientes ao exercício do ofício, e criação de iguais oportunidades 

para todos os intervenientes, no proveito decorrente da situação dos 

estabelecimentos oficinais, particularmente no que respeita à regatia de loiça 

(CARVALHO, 1921: 29; LOUREIRO, 1964: II, 23-24). 

O Bairro das Olarias de Coimbra é pela primeira vez abordado por 

Francisco Augusto Martins de Carvalho (CARVALHO, 1910:115-118) num breve 

artigo que incide especificamente sobre a Planta do bairro da cidade de Coimbra 

denominado das Olarias [Fig.12], documento gráfico de crucial importância para o 

conhecimento da história da cerâmica de Coimbra. Também Joaquim Teixeira de 

Carvalho publicaria importantes dados associados àquela área urbana 

conimbricense, detendo-se no fenómeno de arruamento do ofício dos oleiros 

(CARVALHO, 1921: 29-34).  

Partindo dessas considerações e tomando os dados que nos foi possível 

apurar a partir das fontes notariais, apresentamos uma aproximação às 

estratégias de arruamento do ofício, abordando a ocupação daquela área da 

cidade entre os finais do século XVII e finais do século XVIII, procurando clarificar 

as relações de solidariedade entre os membros da comunidade oleira 
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conimbricense, entre outros aspetos concorrentes na ligação entre consumo e 

desenvolvimento económico. 

Na génese do Bairro das Olarias de Coimbra foi determinante o 

crescimento do arrabalde14, a evolução da produção cerâmica e a regulamentação 

dos ofícios, fatores que propiciaram que as oficinas oleiras se fossem fixando 

paulatinamente na orla do núcleo urbano coimbrão, deixando o recinto 

muralhado15, para se fixarem num espaço mais desafogado e propício à prática da 

atividade, sobretudo pela proximidade ao rio. A implantação das oficinas de olaria 

ao fundo (expressão recorrente na documentação) dos principais arruamentos 

que partiam do adro do Mosteiro de Santa Cruz em direção ao rio – Rua de João 

Cabreira, Rua da Moeda e Rua de Tingerodilhas – condiz com a clássica situação 

na organização dos núcleos urbanos do afastamento das atividades 

sujas/poluentes/insalubres das áreas residenciais por excelência. 

Até meados do século XX o Bairro das Olarias continuou a funcionar como 

tal, constituindo um caso paradigmático de prolongamento no tempo de um 

arruamento espontâneo de ofícios na história urbana portuguesa, num 

interessante fenómeno de continuidade da ocupação urbana de uma mesma 

atividade profissional, mesmo após ser confrontada com o seu desdobramento na 

margem sul do rio Mondego, na freguesia de Santa Clara, a partir do último 

quartel do século XVIII 16 [Fig.13]. 

Localizado na parte baixa da cidade, o estabelecimento do Bairro das 

Olarias de Coimbra resultou fundamentalmente de dois fatores facilitadores ao 

exercício e desenvolvimento do ofício naquele local: 1. a proximidade ao rio e, 

simultaneamente, ao centro comercial da cidade; 2. o entendimento da vantagem  

  
                                                            
14  O arrabalde – correspondente à atual Baixa e Baixinha da cidade – surgiu da ocupação 

populacional em torno dos “edifícios âncora” das igrejas de Santa Justa, São Tiago, São 

Bartolomeu, e Mosteiro de Santa Cruz, iniciada desde o século XI (ALARCÃO, 2008: 10, 17, 145, 

192). 

15  Segundo Joaquim Teixeira de Carvalho terão existido fornos de louça dentro do recinto 

muralhado na cidade, na Almedina, os quais existiam ainda em inícios do século XVII 

(CARVALHO, 1921: 30). 
16 Nesta época a ocupação oleira conimbricense extrapola os limites tradicionais do Bairro das 

Olarias, com a implementação da fábrica de Domingos Vandelli, junto a Santa Clara-a-Velha, 

mantendo-se esse novo polo ativo até inícios da centúria seguinte. 
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do arruamento de ofícios pelos oleiros conimbricenses, que o vão consolidando 

espontaneamente. 

Via de comunicação preferencial para o escoamento dos produtos, 

transporte e abastecimento de matérias-primas, e consequentemente despejo de 

águas sujas, o rio Mondego assume papel destacado na cristalização da 

ocupação do Bairro das Olarias de Coimbra ao longo dos séculos XVI, XVII e 

XVIII. Este facto relaciona-se intimamente com o peso da mobilidade do limite 

fluvial, condicionante considerada por Walter Rossa como A condicionante 

específica do desenvolvimento urbanístico de Coimbra (ROSSA, 2001: 35). 

Abalançando a questão comercial, é necessário ter em conta a 

importância estratégica da cidade de Coimbra no plano nacional enquanto cidade-

ponte (MANTAS, 1996: I, 617), isto é, como ponto de contacto entre o norte e o 

sul/ litoral e interior do território português. Para além de importante interposto 

viário terrestre, era nas margens mondeguinas de Coimbra que se completava a 

Figura 13| Localização das olarias de Coimbra entre os séculos XII-XX sobre imagem Google Earth da cidade em 2004 
No polo 1 a ocupação daquela atividade é reportada desde o século XIII (ALARCÃO, 2008:188); no polo 2 a ocupação inicia-se 
no último quartel do século XVIII, com a instalação da fábrica do Rossio de Santa Clara de Domingos Vandelli 
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viagem dos barcos chegados do porto da foz do Mondego, rio acima, iniciando-se, 

por sua vez, a partir desse mesmo ponto, a viagem para o interior, em direção à 

serra, em barcas até à Foz do Dão 17 , porto até onde o rio era navegável 

(OLIVEIRA, 1972: II, 5). Este aspeto afigurava-se uma mais-valia para a atividade 

comercial, com a qual os oleiros souberam tirar proveito.  

O escoamento de produtos das olarias de Coimbra pela via marítima – 

aproveitando, por exemplo, os circuitos comerciais de cabotagem – surge 

documentado em várias referências, datadas dos finais do século XVII e até à 

segunda metade do século XVIII.  

Em 1681, 13 navios saídos com carga do porto da Foz do Mondego 

(Figueira da Foz) transportaram loiça de Coimbra – sendo 8 galegos, 3 ingleses, 1 

francês e 1 português. Para o quadriénio de 1683-1686, saíram 26 navios – entre 

os quais foram frequentes navios galegos e asturianos – reportando-se a 

exportação de 50, 964, 1605 e 1695 dúzias de louça; entre 1689 e 1691, a 

exportação de louça atingiu 2700 dúzias em 1688, e 1680 dúzias em 1689; em 

1695 atingia-se o escoamento de 2700 dúzias de louça, decrescendo em 1696 

para 1250 dúzias, a maioria em navios espanhóis. Em 1701 saíram 900 dúzias, 

voltando a exportação a crescer nos anos seguintes: em 1702, 1100 dúzias; em 

1703, 2266 dúzias; em 1710, 1760 dúzias; em 1713, 1547 dúzias; no triénio de 

1720-1722, 3986 dúzias; em 1723, 4941 dúzias: no triénio de 1727-1729, 3670 

dúzias; no triénio de 1734-1736, 2217 dúzias; no de 1747-1749, 3747 dúzias; e no 

de 1756-1758, 5290 dúzias de loiça.  

Em função desses dados coletados por Santos Rocha, os portos do Norte 

de Espanha constituiriam os maiores consumidores da loiça de Coimbra, estando 

também reportadas algumas saídas para o Algarve, Açores e Madeira, bem como 

                                                            
17  Quando o rio Mondego era navegável e relevante via de escoamento de produtos como 

madeiras, sal e outros, o porto da Foz do Dão, localizado entre Penacova e Santa Comba Dão, na 

confluência entre os rios Dão e Mondego, foi importante interposto de comunicação entre o litoral e 

o interior. Atestando a utilização daquele percurso fluvial para o escoamento de produtos 

cerâmicos, e em especial azulejaria, está a referência recolhida por Alexandre Alves sobre a obra 

de azulejo da Igreja da Misericórdia de Mangualde, que refere o transporte de barco, rio acima, 

desde Coimbra até à Foz-Dão, dos azulejos da nave, em 1746 (ALVES, 1993a: 15). A foz do Dão 

ficou submersa pelas águas da Barragem da Aguieira em 1980, após o fecho das comportas a sul 

de Santa Comba Dão.  
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Inglaterra (ROCHA, 1954:64-67, 73, 204-205).  Apesar da omissão dos valores 

para alguns anos, ressalvando, portanto, a existência de hiatos temporais no 

registo da expedição de loiça de Coimbra, via Foz do Mondego, verificamos, a 

partir dos dados apontados, que houve um gradual aumento das exportações 

desde as últimas décadas de Seiscentos, pelo menos, até aos inícios da segunda 

metade da centúria seguinte [Gráfico 1]. 
 

 

 

Também os dados coletados por Manuel Leão acerca do movimento da 

barra do Douro, por via dos livros de arrecadação da portagem e redízima18 

(LEÃO, 1999:123-174, 191-199), auxiliam à composição do quadro sobre as 

transações de loiça de Coimbra pela via marítima. Nesses registos são reportadas 

significativas quantidades de loiça de Coimbra – louça branca, louça grossa, louça 

ordinária, louça sortida – saídas pela barra do Douro para destinos como a Galiza 

e o norte de Espanha (Biscaia, Bilbao), Brasil e também Angola, até à segunda 

metade de Setecentos, verificando-se particularmente o envio de quantidades   

                                                            
18 Associados aos direitos reais da portagem e da redizima consistem no registo dos valores 

advindos da cobrança de uma percentagem sobre o valor dos géneros que entravam ou saíam da 

cidade pelas vias marítima, fluvial ou terrestre. Os valores eram pagos à Mitra e Cabido do Porto, e 

esse rendimento beneficiava em última instância o Colégio Patriarcal de Lisboa e arcebispo de 

Tessalónica. 
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Gráfico 1 
Exportação de loiça de fabrico coimbrão 

a partir do porto da Figueira da Foz (1683-1758), 
segundo Santos Rocha (ROCHA, 1954)
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QUADRO 1 
LOIÇA DE COIMBRA SAÍDA PELA BARRA DO DOURO (1681-1776) 

segundo a leitura de Manuel Leão sobre os livros da redízima 
(LEÃO, 1999: 123-148,191-198) 

ANO QUANTIDADES/ TIPO DE LOIÇA DESTINO 
1681 10 dúzias de louça branca Galiza - Tui 
1686 140 dúzias de louça  Galiza - Cambados 
1687 1 canastra de louça Brasil 
1688 120 dúzias de louça branca  Galiza - ilha de Arousa 
1690 6 dúzias de louça em 1 canastra  Galiza - Vigo 
1691 120 dúzias de louça branca Brasil 

288 dúzias de louça em 4 caixões  Brasil 
30 dúzias de louça em 3 canastras  Galiza - ilha de Arousa 

Total: 438 dúzias 
1692 400 dúzias de louça Brasil 

450 dúzias de louça branca Brasil 
115 dúzias de louça branca em 2 caixões  Brasil 
220 dúzias de louça branca em 7 caixões  Brasil 
160 dúzias de louça branca em 3 caixões  Brasil 
237 dúzias de louça em 5 caixões  Brasil 
50 dúzias de louça Galiza - Cangas 
200 dúzias de louça branca Galiza - Pontevedra 
10 dúzias de louça Galiza - ilha de Arousa 
80 dúzias de louça em 6 canastras  Galiza 
30 dúzias de louça em 2 canastras  Galiza - ilha de Arousa 

Total: 1952 dúzias 
1693 300 dúzias de louça em 6 caixões Brasil 

150 dúzias de louça em 2 caixões Brasil 
500 dúzias de louça grossa Brasil 
150 dúzias de louça Brasil 
190 dúzias de louça em 3 caixões  Brasil 
220 dúzias de louça em 3 caixões Brasil 
200 dúzias de louça Brasil 
150 dúzias de louça grossa Brasil 
200 dúzias de louça Brasil 

Total: 2060 dúzias 
1694 100 dúzias de louça ordinária Brasil 

800 dúzias de louça Brasil 
110 dúzias de louça Brasil 
200 dúzias de louça Galiza 
100 dúzias de louça Galiza 
50 dúzias de louça Galiza 
300 dúzias de louça grossa Biscaia 
500 dúzias de louça grossa Galiza 
200 dúzias de louça Galiza - ilha de Arousa 
60 dúzias de louça grossa Galiza 
150 dúzias de louça grossa Galiza 
200 dúzias de louça Galiza – ilha de Arousa 
100 dúzias de louça em canastra Galiza – ilha de Arousa 
50 dúzias de louça Galiza – ilha de Arousa 
300 dúzias de louça grossa Biscaia 
500 dúzias de louça grossa Bilbao 
200 dúzias de louça Galiza – ilha de Arousa 
60 dúzias de louça grossa Galiza – Vila Garcia de Arousa 
150 dúzias de louça grossa Galiza – ilha de Arousa 

Total: 4130 dúzias 
1695 400 dúzias de louça Angola 

115 dúzias de louça Brasil 
390 dúzias de louça grossa Brasil 
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105 dúzias de louça baixa Brasil 
120 dúzias de louça Galiza 
20 dúzias de louça  Galiza - ilha de Arousa 
200 dúzias de louça  Galiza - ilha de Arousa 

Total: 1350 dúzias 
1699 250 dúzias de louça branca Brasil, com escala na Mina 

4 dúzias de pratos grandes Brasil, com escala na Mina 
250 dúzias de louça grossa Brasil, com escala na Mina 
28,5 dúzias de louça Brasil 
10 dúzias de louça branca Galiza 
500 dúzias de louça branca Galiza 
40 dúzias de louça branca Galiza 

Total: 1082, 5 dúzias 
1700 10 dúzias de louça branca Galiza 

140 dúzias de louça branca Galiza – ria de Arousa 
500 dúzias de louça branca Galiza 
200 dúzias de louça branca Galiza - Padrón 
40 dúzias de louça branca Galiza  
300 dúzias de louça branca Galiza- ria de Arousa 

Total: 1190 dúzias 
1701 100 dúzias de louça branca Galiza - Grove 
1713 40 dúzias de louça branca Biscaia 

50 dúzias de louça branca Biscaia 
Total: 90 dúzias 

1767 600 dúzias de louça Brasil - Baía 
1000 dúzias de louça Brasil - Baía 
400 dúzias de louça Brasil - Baía 
40 dúzias de louça Brasil - Baía 
900 dúzias de louça Brasil - Baía 

Total: 2940 dúzias 
1768 750 dúzias de louça Brasil - Rio de Janeiro 

300 dúzias de louça Brasil - Rio de Janeiro 
150 dúzias de louça Brasil - Rio de Janeiro 
522 dúzias de louça Brasil - Rio de Janeiro 
600 dúzias de louça Arquipélago dos Açores – ilha do Faial 
100 dúzias de louça Brasil - Baía 

Total: 2422 dúzias 
1769 400 dúzias de louça Brasil - Rio de Janeiro 
1770 3000 dúzias de louça Angola 
1772 100 dúzias de louça Brasil - Rio de Janeiro 

500 dúzias de louça Brasil - Rio de Janeiro 
Total: 600 dúzias 

1773 700 dúzias de louça  Brasil - Baía 
1775 700 dúzias de louça Brasil - Rio de Janeiro 

700 dúzias de louça Brasil - Rio de Janeiro 
1000 dúzias de louça  Brasil - Baía 
650 dúzias de louça  Brasil - Baía 
150 dúzias de louça Brasil - Rio de Janeiro 
1050 dúzias de louça  Brasil - Baía 
1000 dúzias de louça  Brasil - Baía 
205 dúzias de louça  Brasil - Baía 
300 dúzias de louça, tigelas e pratos Brasil - Baía 
1000 dúzias de louça sortida Brasil - Rio de Janeiro 
1000 dúzias de louça  Brasil - Baía 
530 dúzias de louça  Brasil - Rio de Janeiro 
350 dúzias de louça  Brasil - Rio de Janeiro 
800 dúzias de louça  Brasil - Baía 
500 dúzias de louça  Brasil - Baía 
600 dúzias de louça  Angola 

Total: 10 535 dúzias 
1776 2000 dúzias de louça Brasil - Pernambuco 

650 dúzias de louça  Brasil - Baía 
800 dúzias de louça  Brasil - Baía 

Total: 3450 dúzias 
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avultadas de loiça para o Brasil (Baía, Rio de Janeiro e Pernambuco) na década 

de 1770 [Quadro 1, Gráfico 2]. 

A proximidade ao rio, além das vantagens já referidas, traria, contudo, 

alguns transtornos advindos das cheias, acentuando o aspeto lúgubre do 

quarteirão, e exigindo manutenção constante pelos estragos causados pelas 

inundações cíclicas (CARVALHO, 1921: 31).  

Em finais do século XVI o Bairro das Olarias era considerado um dos 

focos de infeção da cidade, por ser lugar de águas paradas em consequência das 

cheias19, e espaço sujo pela atividade que ali se desenvolvia, com todos os 

detritos gerados, sendo referenciado como lugar de despejo da cidade.  

Sobre a situação de insalubridade, um auto camarário datado de 14 de 

novembro de 1587 reza:  

                                                            
19 A subida do nível das águas do Mondego entre os séculos XII e XVI provocou refluxos e 

estagnações na corrente da Runa e sua consequente insalubridade (ALARCÃO, 2008: 186). 
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Gráfico 2 
Exportação de loiça de fabrico coimbrão 
a partir da Barra do Douro (1681-1776), 

segundo Manuel Leão (LEÃO, 1999: 123-148, 191-198)
Dúzias de loiça  | Triénio/Ano



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

□ ■□ 
 

77 

«[…] foi assentado que a alagoa ou as alagoas que estavao 

causadas e feitas dentro nos arrabaldes desta cidade no terreiro das 

olarias que se entulhassem em breve pello prejuíxo grande que 

faziao à cidade das quais alem de impedirem a serventia causava 

imundícies e maus vapores na cidade de que se prosseguiria 

enfermidades por que acordarão e asentarao que as ditas alagoas 

se entupissem logo de areias e entulho […]» (CARVALHO, 1921: 

33-34). 

Também o problema do despejo dos detritos gerados pelas olarias – os 

emtulhos que lhe ficaõ de seus fornos – foi constante ao longo dos séculos 

naquela área da cidade20. Para meados do século XVII uma ata de vereação 

informa sobre a punição a que os oleiros estariam sujeitos se não respeitassem a 

obrigação em deitar os entulhos fora da cidade21: 

«[…] Aos seis dias do mes de Abril de mil e ceiscentos e quarenta e 

sete annos nesta Cidade de Coimbra e torre da Camara della, aonde 

estavão em vereassaõ Andre Serraõ da Cunha vereador mais velho 

gonçalo Coelho de Valadares e sebastiaõ de bendanha Castel 

branco e o Doutor joseph mendes Salas do Corpo da Universidade, 

e o procuradorgeral; francisco fernandes Rapozo; e os misteres da 

meza abaixo assinados nesta Camara se mandou que os oleiros 

todos a sua vista deitasem fora da Cidade os emtulhos que lhe ficaõ 

de seus fornos; e que naõ os deitando dentro de outo dias os ditos 

emtulhos de suas testadas os auiaõ por condenados a metade pera 

o Rendro e a outra ametade pera despezas da Camara […] 

Declaro q a pena saõ tres mil reis Simaõ de Moraes o escrevi e com 

a mesma pena que naõ deitem daqui por diante os entulhos na 

mesma parajem e o sobredito escrevi[…]» 

(CARVALHO, 1917b: 466) 

Para Setecentos são reportados vários episódios que atestam o fenómeno 

cíclico das cheias mondeguinas naquela área da cidade, e, consequentemente, os 
                                                            
20  Os dados publicados na obra Anais do Município de Coimbra -1840-1869 reportam a 

continuidade de várias situações de despejos na área do Bairro das Olarias, e em especial no Cais 

dos Oleiros e Cais das Ameias (SILVA, 1973: 39, 50, 149, 200, 217). 

21 Ata de Vereação de 6 de abril de 1647. Arquivo da Câmara Municipal de Coimbra, Vereações, 

1644-1648, fl. 84. Documento publicado por Joaquim Teixeira de Carvalho (CARVALHO, 1917b: 

466).  
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transtornos causados que implicavam a reconstrução total ou parcial de 

infraestruturas. 

No inverno de 1707/ 1708 as cheias do Mondego destruíram parte do 

edificado na Rua da Gala atingindo casas pertencentes ao oleiro Manuel Marques 

o vinte anos (atv.1700-†ca.1707) 22 , sendo reclamado por Pascoal da Costa 

alfaiate, tio e tutor do órfão Francisco Marques, de catorze anos de idade, a 

redução do foro, por totalmente se perderem o rendimento das ditas cazas, não 

estando o dito seu sobrinho obrigado a reedificar-lhas: 

«[…] a inundação que ouve (sic) no Inverno passado da era 

presente de Setecentos e outo suçedeo arruinaremse totalmente as 

dittas casas porque não ouve há muitos annos semilhante 

innundação, e foi tal que se reputou por caso furtuito e não esperado 

porque chegou aonde não há memoria de homens que nunca 

chegasse o Rio Mondego […]»23. 

Outro documento notarial, datado de 28 de março de 1711, reporta a 

mesma situação de danos sobre propriedades no Bairro das Olarias associados 

às inundações mondeguinas: 

«[…] humas cazas no fundo da Rua de João Cabreira que partião 

com rua publica e com cazas que forão de João Vaz Nunes das 

quais hera direito senhorio a Igreja de Santa Justa de que pagava 

hum tostão cada anno de foro se tinha aruinado a maior parte dellas 

pellas inundações do rio por cuja cauza se tinha ajustado com o 

suplicante em lhas aforar por treze tostois cada anno e obrigação de 

pagar a dita Igreja o dito tostão e o suplicante queria reformar as 

ditas cazas o que hera em utilidade da dita Igreja pois se o 

suplicante as não reformaçe se aruinarao de todo e perdera a Igreja 

o seu foro o que sem duvida sucederá em breve tempo por se 

acharem as ditas cazas em sitio onde as agoas faziao grande 

impulsso […]»24 

                                                            
22 Vd. Anexo 2 –  Intervenientes na atividade oleira conimbricense, segundo a documentação 

notarial. 

23 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º42. 

24 Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º54.  
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Em 1717 o oleiro Clemente de Paiva (atv.1708-1727)25 no âmbito de uma 

escritura de emprazamento referente a um prazo pago à Universidade sobre umas 

casas citas no fundo da Rua da Moeda que vem acabar no Terreiro das Olarias 

aonde chamam o Padrão, sendo questionado sobre quanto se poderia 

acrescentar de foro alem dos cento e vinte reis que ja tem, aludia ao transtorno 

dos efeitos das recorrentes cheias do Mondego, declarando que: 

«[…] o que se lhe podia acrecentar heram trinta reis em cada hum 

anno em rezam das muitas despezas que os emphiteutas tinham 

nellas feito e juntamente atendendo ao citio em que estam por 

estarem sogeitas ás enundaçoens do Rio Mondego[…]» 

(ALMEIDA, 1970: 285-294) 

Em 1724, idêntica situação é colocada ao mesmo artífice, desta feita sobre 

hum prazo que algum dia foram cazinhas que a Universidade era direito senhorio 

cito na Rua chamada da Galla; a respeito do acrescentamento do foro antigo em 

cincoenta reis, respondendo que se lhe não podia acrescentar mais que des reis 

em rezão do dito quintal estar muito perto do Rio e sogeito as enundaçoies delle 

(ALMEIDA, l 1971: tomo II, 412-413). 

Apesar da ameaça do rio, os oleiros insistiram em permanecer no local, 

pesando a localização ideal de proximidade à via fluvial e, simultaneamente, ao 

centro urbano, secundarizando os efeitos nefastos das inundações ocasionais que 

obrigavam à reconstrução do edificado, prática que se pode considerar algo típica 

à sua rotina laboral, já que as suas próprias tendas exigiam regulares operações 

                                                            
25 O oleiro Clemente de Paiva (atv.1703-†1727) era filho do oleiro João de Paiva (atv.1696) e de 

Margarida Simões, sendo o 4.º de seis irmãos, um dos quais, Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) 

teve especial papel na arte do azulejo produzida nas olarias de Coimbra. Em 30 de agosto de 1708 

contraía matrimónio com Ana Pereira na paróquia de Santa Cruz, vindo a falecer a 11 de fevereiro 

de 1727, já como mestre de olarias (PAIS et alli, 2007: 139, 154). A família tinha relações com o 

oficial de ladrilhador José de Góis assistente em Coimbra, o qual assinou a 9 de maio de 1724, a 

rogo de Ana Pereira (por ela não saber assinar) a escritura de novo emprazamento com a 

Universidade de um pedaso de quintal cito na Rua da Madalena junto do Rio Mondego. Nessa 

data, Clemente de Paiva assinava dois emprazamentos com a Universidade: o primeiro de humas 

casas com suas tendas de oleiro e hum quintal que algum dia foram cazinhas citos na Rua da 

Galla; o segundo de hum pedaso de quintal na Rua da Madallena junto do rio Mondego 

(ALMEIDA, 1971: tomo II, 407-415; 416-424). Anexo 2 – Intervenientes na atividade oleira 

conimbricense, segundo a documentação notarial. 



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

80 

de manutenção e reparação, pelo desgaste rápido a que estavam sujeitas em 

virtude das necessidades técnicas do ofício.  

É sobretudo importante pesar a consciência corporativa sobre o benefício 

do arruamento de ofícios, aspeto que explica a significativa dilatação temporal da 

ocupação cristalizada do Bairro das Olarias de Coimbra: a situação de 

aglomeração de oficinas propiciava o controlo das questões concorrenciais sobre 

a venda dos produtos, reprimindo a regatia marginal, não licenciada pelas 

autoridades camarárias, que insistia em ser praticada durante os séculos XVI e 

XVII, como teremos oportunidade de focar mais adiante, quando nos detivermos 

nas funções do oleiro e dinâmicas sociais. 

Acerca da circunscrição tradicional do Bairro das Olarias de Coimbra, as 

paróquias de Santa Justa, São João de Santa Cruz, Santiago e São Bartolomeu 

viriam a corresponder à área de fixação dos oleiros de Coimbra, quer pela 

ocupação com as suas tendas de olaria (maioritariamente concentradas na 

freguesia de São João de Santa Cruz), quer como áreas de residência 

preferenciais, suficientemente próximas aos locais de trabalho.  

Ocupando o espaço em torno da Runa, situando-se próximas ao ponto em 

que aquela linha de água desembocava no Mondego, e que ficou conhecido como 

Porto / Cais dos Oleiros, as olarias disseminaram-se no espaço urbano envolvente 

definido pelos eixos viários da Rua de João Cabreira, Rua da Moeda, Rua de 

Tingerodilhas26, e outras perpendiculares ao rio (como a Travessa da Madalena e 

a Rua das Padeiras), e ainda, os arruamentos e espaços abertos subsidiários 

desses, como os únicos recintos abertos do conjunto edificado do Bairro das 

Olarias, o Terreiro / Largo das Olarias, e o Terreiro / Largo de Santo António, 

espaços resultantes da confluência das ruas que neles entestavam [Fig. 14]. 

As tendas alinharam-se com os seus fornos em torno da Runa ou Runa 

Real de Santa Cruz – último trecho da antiga torrente dos Banhos Régios 

(ALARCÃO, 2008: 15, 185) 27 – que afluía ao Mondego no ponto conhecido, até 

                                                            
26  Topónimo intimamente associado ao ofício da olaria, derivado de tangerodilhas – tange a 

rodilha, ou tanger a roda do torno do oleiro.  

27  Frei Brás de Braga, enquanto prior de Santa Cruz (1527-1544) procedeu a obras de 

encanamento da Runa, funcionando então como despejo de águas residuais (DIAS, 1982: 40; 

ALARCÃO, 2008: 15); desconhece-se contudo em que extensão. Jorge Alarcão suspeita que no 

século XII corresse um caminho público (arruamento ou espaço de servidão pública) ao longo da 
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ao século XIX, como Porto dos Oleiros ou Senhor dos Oleiros 28. Aquela estreita 

linha de água serviria sobretudo para arrastar os despejos, cumprindo os poços, 

documentalmente referenciados até ao século XIX [Fig.12], o papel do 

aprovisionamento de águas, pela natural proximidade com o nível freático. Sobre 

a questão da hipotética utilização da água da Runa, o Regimento de 1623 parece 

indiciar que tal prática se fazia, ao advertir para a utilização de águas limpas na 

produção de louça, e não o contrário, sendo que o recurso a águas sujas da Runa 

ou de charcos seria um ato punido com pena de seis mil reis (MELLO, s.d.: 30). 

Em 16 de julho de 1806 foi arrematada a empreitada de reparação da Runa ou 

Sota, sendo considerada muito útil ao povo por estar próxima das fábricas que a 

rodeavam (LOUREIRO, 1964: I, 201). 

Também a abundância de importantes jazidas de matéria-prima no espaço 

periurbano de Coimbra, que possibilitavam o acesso a diferentes tipos de argilas a 

par com outros pontos de colheita no concelho, de fácil acessibilidade, não terá 

sido despiciente na fixação daquele polo manufatureiro. São vários os indicativos 

documentais de jazidas localizadas em Adémia, Alcarraques, Antuzede, Cioga do 

Monte (Trouxemil), Engote, Póvoa (do Bordalo), Quarto (Coimbra, Alto da Estação 

Velha), Trouxemil, entre outras29. 

                                                                                                                                                    
runa, reforçando, embora, a ausência de documentação que o confirme (ALARCÃO, 2008: 185). A 

runa era também o limite das paróquias de Santa Justa – com os eixos estruturantes das ruas da 

Figueira Velha (posteriormente Rua Direita) e Rua dos Caldeireiros – e São João de Santa Cruz 

(ALARCÃO, 2008: 186). 

28 Porto de substancial importância desde o século XII, por ser o mais próximo a Santa Cruz – 

relevante para o abastecimento do mosteiro de sal, pescado e outros géneros vindos dos seus 

domínios da foz e baixo Mondego (ALARCÃO, 2008: 15) – e, posteriormente, a partir do século 

XVI, por ter servido o abastecimento de matérias-primas e escoamento dos produtos das olarias. 

O porto do Senhor dos Oleiros era assim chamado por aí se situar uma capela com essa 

invocação – o Pe. António da Costa Pacheco na Rellação das couzas notaveis da cidade de 

Coimbra de 1758, indica no âmbito da freguesia de Santa Justa, que tinha três capelas, entre elas 

a do Senhor dos Oleiros junto ao rio administrada pellos devotos (MADAHIL, 1938-1939: 211). 

Junto ao Senhor dos Oleiros situavam-se algumas casas de morada de intervenientes associados 

às olarias: em 1719 o oleiro Manuel da Fonseca e sua mulher Maria Simões arrendavam um cham 

cito e junto ao Senhor dos Oleiros com suas cazas de sobrado que partem de huma banda com o 

cham de Luis Nogueira e da outra em testa no rio mondego e com Rua que vay para a Capella do 

dito Senhor dos Oleiros. Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º107.  

29 Vd. Ponto 2.2.2. Matérias-primas: Pastas Vidrados e pigmentos.  
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Outro fator óbvio, e não menos determinante para a consolidação e 

cristalização do centro oleiro conimbricense, é a simultaneidade dos fatores 

focados com a concentração de estruturas de produção e o consolidado saber 

fazer, que exerceu uma atração considerável aos vários intervenientes oriundos 

da região, ou fora dela. 

Na génese da ocupação do Bairro das Olarias de Coimbra terão estado os 

dois eixos estruturantes da Rua de Tingerodilhas (atual Rua da Loiça) e Rua da 

Moeda, que partem do antigo terreiro de Sansão (atual Praça 8 de maio), em 

frente ao Mosteiro de Santa Cruz, em direção ao rio, particularmente, na zona 

mais próxima ao rio Mondego ao fundo desses arruamentos [Fig.14].  

A rua da Moeda reúne referências documentais desde o século XIII, 

embora aquele topónimo (ALARCÃO, 2008: 187) seja mencionado nessa época 

sem qualquer alusão à atividade oleira. Mais explícita, porém, é a referência ao 

vico Figulorum, em documento datado de 1238, e correspondente à Rua dos 

Oleiros ou Rua de Tingerodilhas: Jorge Alarcão lembra que o nome figulorum é 

genitivo do plural de figulus, vocábulo latino que significava oleiro (ALARCÃO, 

2008: 188). Em documentos de 1257 e 1301, surge como rua da Ollaria ou vico de 

Ollariis, convertendo-se, mais tarde, no topónimo de Tange-Rodilhas ou 

Tingerodilhas, termo correspondente também a oleiro – o que tange, isto é, põe 

em movimento, a rodilha, ou seja, a roda de oleiro (ALARCÃO, 2008: 188). 

No âmbito da avaliação realizada em 1523 aos trabalhos do oficial de 

pedreiro Marcos Pires (†1522), mestre das obras reais de Coimbra nomeado por 

D. Manuel I em 1517, realizados no Paço Real daquela cidade, os quais não 

satisfez na totalidade devido à sua morte, somos informados de que era 

proprietário de diversos imóveis no Bairro das Olarias, havendo, inclusive, 

suspeitas de que detinha uma olaria junto da Runa30, a qual terá provavelmente 

produzido as quatro mil telhas que ele gastou no ladrilhar dos cayamentos dos 

aposentos dos infantes, e donde viria também o tijolo azul com que se aviam de 

ladrilhar os mesmos espaços (TRINDADE, 2007: 69-70, nota 72).  

Situação bem documentada para o século XVI é a proximidade do Bairro 

das Olarias ao Mosteiro de Santa Cruz, associada aos dízimos que os oleiros 

                                                            
30 Duas moradas de casas agoa de Runa nas olarias que partem huas e outras e valem vynte e 

quatro mil reaes (VITERBO, 1988: II, 309-328; TRINDADE, 2007: 71, nota 73).  
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deveriam pagar pelos fornos de louça aos crúzios (CARVALHO, 1921:31), facto 

que atesta a consolidação do fenómeno de  arruamento. Certificando essa ligação 

são os emprazamentos pagos àquela casa religiosa, associados a inúmeras 

tendas do Bairro das Olarias.  

Outras instituições são senhorios de prazos nesta área da cidade tal como 

o Hospital Real e a Universidade. Esta última instituição possuía vários prazos na 

área do Bairro das Olarias, habitualmente identificados com marcos pétreos e 

cujos valores anuais dos foros eram pagos pelo dia de São Miguel; veja-se o caso 

das casas citas no fundo da Rua da Moeda, ao Terreiro das Olarias aonde 

chamam o Padram, cujo emprazamento fez a Universidade com o oleiro Clemente 

de Paiva (atv.1708-1727), a 22 de maio de 1717, na sequência da compra das 

mesmas, no  

qual se alerta para a importância da situação do marco da universidade para a 

definição exata das extremas: 

«[…] na parede das mesmas cazas está hum letreiro gravado em 

huma pedra que o seguinte (sic) estas casas sam da universidade e 

principia daqui para o nascente com o foro de cento e vinte reis: e 

pelo dito letreiro estar na quina aonde findam as cazas deste prazo e 

ficar  

equivoco para o tempo futuro a divisam delle e estar o dito titullo e 

letreiro entre as cazas de Isabel mendes veuva e dos ditos 

enfiteutas que he aonde principiam as ditas casas para o nascente 

mandou elle dito juis Comissario que eu escrivam noficasse digo 

noteficasse (sic) aos ditos emphiteutas para que em termo de quinze 

dias tornasse a mandar por o dito letreiro na estrema das cazas 

aonde antigamente estava para assim ficar verdadeira a natureza 

delle digo verdadeira a narrativa delle (sic) como antes estaca e sem 

duvida a prezente medição[…]» (ALMEIDA, 1970: tomo I, 291). 

De acordo com o Livro da repartição das sisas do ramo da cidade de 

Coimbra para 1567, fonte citada por Joaquim Teixeira de Carvalho (CARVALHO, 

1921:57), o Terreiro das Olarias, a Rua da Moeda e a Rua da Fornalhinha 

adquiriam especial preponderância no pulsar do Bairro das Olarias de Coimbra, 
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assumindo-se como arruamentos onde residiam já vários oleiros e malegueiros31. 

Na órbita deste núcleo de arruamentos, residiam também artífices do mesmo 

ofício nas vizinhas ruas da Madalena, do Almoxarife, Largo da Freiria e Lopo 

Martins, e também na freguesia de São João de Santa Cruz, e fora desta, na atual 

Rua dos Gatos (freguesia de Santiago), e em Montarroio, freguesia de Santa 

Justa (CARVALHO, 1921:57-58) [Quadro 2]. 
 

QUADRO 2 
OLEIROS E MALEGUEIROS DE COIMBRA EM 1567 

SEGUNDO O LIVRO DA REPARTIÇÃO DAS SISAS DO RAMO DA CIDADE DE COIMBRA  
(CARVALHO, 1921:152-153) 

FREGUESIA NOME DO CONTRIBUINTE TOPÓNIMO DE RESIDÊNCIA 
SANTA JUSTA Jerónimo de Coimbra oleiro 

Domingo João oleiro 
Rodrigo Fernandes oleiro 
Fernão Martins oleiro 
João Pires oleiro 

Rua de Mestre Fernando 
[extremidade poente da Rua de Montarroio com oTerreiro de 

Sansão] 

SÃO JOÃO 
DE SANTA CRUZ 

António Afonso oleiro 
António Esteves oleiro 
Marcos Fernandes oleiro 
António Pires malegueiro 
Tomé Fernandes oleiro 

Rua da Moeda 

Simão Fernandes oleiro 
Gaspar Esteves oleiro 
António Fernandes oleiro 

Rua da Madalena 

Bastião Francisco oleiro 
Simão Pires oleiro 

Rua Lopo Martins [?] 

João Gonçalves malegueiro criado de António Anes 
Domingos Fernandes oleiro 
António Fernandes oleiro 
António Fernandes malegueiro 
Pero Anes, o velho oleiro 
Amaro Pires oleiro 
Mateus Pires oleiro 
António Rodrigues malegueiro 
Francisco Fernandes oleiro 
João Lopes malegueiro 
Álvaro Gonçalves oleiro 

Terreiro das Olarias 

Francisco Luís, o Gago oleiro 
Domingos Fernandes oleiro 
Pero Jorge oleiro 
António Bernardes malegueiro 
Manuel Bernardes malegueiro 
Pero Anes, o Moço oleiro 
a mulher que foi de Andre Diniz malegueiro 
a mulher que foi de Francisco Anes malegueiro que 
se chama Lionor Bernardes 
Francisco Anes malegueiro 
Jerónimo Gonçalves malegueiro 
Gomes Fernandes oleiro 
António Fernandes oleiro 
Miguel Fernandes oleiro 

Rua Estevão Nogueira 
[Rua da Fornalhinha] 

Jorge Pires oleiro Terreiro da Freiria 
[a nascente da Rua Eduardo Coelho/Rua dos Sapateiros] 

Jorge Pires malegueiro Rua do Almoxarife 

SANTIAGO António Simões malegueiro 
Pascoal Fernandes oleiro 
 

Rua do Arco de Jorge Vaz 
[rua que da portagem levava a São Bartolomeu, Rua dos 

Gatos] 

                                                            
31 Os ofícios de oleiro e malegueiro são autónomos em Coimbra, tendo cada ofício juízes próprios, 

pelo menos desde 17 de janeiro de 1559, data da carta de examinação de Bastião Gonçalves 

(CARVALHO, 1921:60) 
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Dados recolhidos para os séculos XVII e XVIII por Joaquim Teixeira de 

Carvalho e Prudêncio Quintino Garcia, nos registos paroquiais e inquéritos de 

devassa [Quadro 3 e 4], apontam a continuidade na ocupação dos quarteirões 

correspondentes ao Bairro das Olarias, voltando a surgir a referência a oleiros e 

pintores de loiça residentes no Terreiro das Olarias, Rua da Moeda, Rua de 

Tingerodilhas, Rua da Gala, Rua da Madalena, Rua da Fornalhinha, e também na 

Rua das Padeiras e Rua Velha dos Sapateiros.  

 

QUADRO 3 
RESIDÊNCIA DE OLEIROS E PINTORES DE LOUÇA EM COIMBRA NO SÉCULOS XVII-XVIII 

SEGUNDO ALGUNS DADOS COLHIDOS EM REGISTOS PAROQUIAIS  
(CARVALHO, s.d.: 58-60; GARCIA, 1923: 250-328) 

NOME DO OLEIRO TOPÓNIMO ESPECIALIZAÇÃO FONTE 
Jerónimo de Oliveira 

(†11.03.1643) 
 

Rua da Madalena pintor de louça Prudêncio Q. Garcia 

António Luís 
(†08.10.1654) 

 

Terreiro das Olarias oleiro Teixeira de Carvalho 

António Rodrigues 
(†20.04.1657) 

 

Rua da Moeda oleiro Teixeira de Carvalho 

Domingos Dias 
(†15.06.1657) 

 

Rua da Moeda 
(ao fundo) 

oleiro Teixeira de Carvalho 

Sebastião Luís 
(†23.02.1658) 

 

Terreiro das Olarias oleiro Teixeira de Carvalho 

Domingos Lopes 
(†04.09.1661) 

 

Terreiro das Olarias oleiro Teixeira de Carvalho 

António João 
(†07.10.1661) 

 

Rua de Tingerodilhas pintor de louça Prudêncio Q. Garcia 

Manuel Simões 
(†20.06.1663) 

 

Rua das Padeiras oleiro Teixeira de Carvalho 

Manuel Álvares 
(†02.06.1681) 

 

Rua da Fornalhinha oleiro Teixeira de Carvalho 

Manuel Simões 
(†13.11.1695) 

 

à Fornalhinha oleiro Teixeira de Carvalho 

Manuel Leal 
(†18.06.1698) 

 

Rua da Gala pintor de louça Prudêncio Q. Garcia 

Manuel da Silva 
(∞15.03.1710) 

atv. 1720-1724, 1723, 
1727 

Rua da Moeda pintor 
pintor de azulejos 

Prudêncio Q. Garcia 
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A pesquisa que efetuámos no fundo notarial de Coimbra providenciou um 

alargado conjunto de dados apurados para o século XVIII, que testemunham a 

continuidade da ocupação dos arruamentos referidos na documentação publicada 

e divulgada até à data [Quadro 5]. Os elementos recolhidos oferecem 

interessantes informações sobre as estratégias de transmissão de propriedade, 

comprovando o contínuo processo de passagem de testemunho do saber fazer da 

atividade oleira conimbricense, inserido numa imbricada teia de relações 

familiares entre membros do mesmo ofício; perspetiva em muito auxiliada pela 

leitura cruzada com os importantes resultados da pesquisa genealógica oferecida 

na obra Cerâmica de Coimbra do século XVI-XX da autoria de Alexandre Pais, 

António Pacheco e João Coroado (PAIS et alli, 2007:134-154) [Anexos 1 e 2]. 

Os dados apurados sobre as confrontações de algumas tendas de olaria 

(sobretudo em notas de arrendamento e contratos de compra e venda), para além 

de terem possibilitado a constituição de um catálogo das olarias recenseadas – 

que apresentamos no Anexo 1 – permitiram também a verificação da coincidência 

entre os arruamentos mencionados na documentação e aqueles indicados e 

representados na planta do Bairro da Cidade de Coimbra denominado das Olarias 

QUADRO 4 
ALGUNS PINTORES DE LOUÇA E OUTROS  

RESIDENTES NO BAIRRO DAS OLARIAS EM 1767 
Segundo o sumário das testemunhas da devassa pelo visitador Pe. D. Marcelino da Encarnação,  

11 de fevereiro de 1767 (GARCIA, 1923: 325-328) 
NOME ESPECIALIZAÇÃO TOPÓNIMO DE 

RESIDÊNCIA 
ESTADO CIVIL/ 

FILIAÇÃO 
IDADE 

António Carvalho pintor de louça Rua da Galla casado com  
Maria de Sousa tecedeira 

ca.40 anos 

José de Souza pintor de louça Terreiro das 
Olarias 

casado com  
Maria de Santa Comba 

ca.28 anos 

António de 
Figueiredo 

pintor de louça 
(de oficio) 

Fornalhinha 
 
 

casado com  
Josefa  
Teresa de Nossa Senhora 

ca.34 anos 

Gaspar Rodrigues pintor de louça Rua Velha dos 
Sapateiros 

casado com  
Maria Teresa 

25 anos 

António da Cruz 
Pessoa 

pintor de louça Terreiro das 
Olarias 

(solteiro) filho de  
José da Cruz das Neves 

ca.18 anos 

Salvador de Sousa pintor de azolejo Olarias viúvo 40 anos 
José Soares Tibao pintor de louça Rua da Moeda casado 40 anos 
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[Fig.12], datada de ca.1810-1820. Apesar de se tratar de um documento para os 

inícios do século XIX, por permanecer como a única fonte gráfica existente para o  

 

QUADRO 5 
TOPÓNIMOS DA HISTÓRIA URBANA DE COIMBRA  

ASSOCIADOS À PRODUÇÃO CERÂMICA SETECENTISTA  
SEGUNDO A DOCUMENTAÇÃO NOTARIAL 

Senhor dos Oleiros 32 
Rua de João Cabreira 33. 

Rua da Moeda 34 
Terreiro das Olarias/ Largo das Olarias, ao fundo da Rua da Moeda 

Padrão 35 
Rua de Tingerodilhas 36, ao fundo, para baixo da pontinha 

                                                            
32 Topónimo referente ao porto, cais ou boqueirão do Senhor dos Oleiros, localizado junto de 

azinhaga com o mesmo nome e da Capela do Senhor dos Oleiros, Cristo dos Oleiros/Santo Cristo 

dos Oleiros. O arranjo urbanístico da atual Rua dos Oleiros e Avenida Fernão de Magalhães, e a 

construção da linha de caminho-de-ferro cortou o Porto dos Oleiros e prolongou a Rua João 

Cabreira. LOUREIRO,1964: I, 178. 

33 Antigas denominações: Rua dos Franceses, Rua das Tendas Superiores/Altas, Rua de Diogo de 

Beja, Rua de Jorge Barbosa. Ao fundo desta rua, em 1678, existiam casas e um quintal, partindo 

com a azinhaga que ia para o Cristo dos Oleiros. Para 1768 é conhecido um quintal ao fundo da 

rua, partindo do norte e do sul com azinhagas que ambas vão para o rio, por diante e por detrás 

pela do Santo Cristo dos Oleiros. Em 1780 estava ali instalada a Real Fábrica das Sedas, com oito 

teares, de Manuel Fernandes Guimarães. Em 1873-1874 tinha a sua extremidade ocidental no 

Terreiro de Santo António, e a sua comunicação com o rio fazia-se através da Azinhaga dos 

Oleiros, seguida do Porto dos Oleiros ou Cais das Olarias. LOUREIRO, 1964: II, 16, 28, 31. 

34  Topónimo referenciado desde finais do século XIII correspondente ao arruamento que se 

desenvolve ao longo da Runa. Data de 5 de dezembro de 1543 um emprazamento de umas casas 

situadas na Rua da Moeda ao oleiro António Esteves. LOUREIRO, 1964: II, 342-346. 

35 O Padrão correspondia a um pequeno terreiro resultante do célebre episódio relacionado com a 

atuação do Santo Ofício no processo do Dr. António Homem Leitão, Lente de Prima de Cânones 

da Universidade, e cónego doutoral da Sé da mesma cidade, acontecido em 1624, cuja sentença 

implicou a demolição de casas no fundo da Rua da Moeda, ao Terreiro das Olarias, onde se 

ocasionariam ajuntamentos da nação hebraica, sendo erguido em seu lugar um padrão, 

correspondente a uma coluna com uma inscrição memorativa do episódio e proibitiva de qualquer 

reconstrução naquele local. LOUREIRO, 1964: II, 183-185.  

36 Atual Rua da Loiça. Na trajetória do terreiro de Sansão/de Santa Cruz para o rio era cortada pelo 

Terreiro das Olarias. Datam de entre os anos de 1523-1570 contratos com a Universidade sobre 

prédios desta rua, entre os quais emprazamentos. A rua prolongava-se a Oeste, até à margem do 

Mondego, atravessando a Rua da Madalena (atual Avenida Fernão de Magalhães). Segundo uma 

ata de vereação citada por José Pinto Loureiro, datada de 24 de agosto de 1734, a propósito de 
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Rua da Gala 37 junto ao rio Mondego, junto à Pontinha 
Rua da Pontinha 38 
Rua da Madalena 39 

Rua das Padeiras, ao fundo 40 
Rua de Pedro Torneiro 41 

Terreiro da Fornalhinha / Rua da Fornalhinha 42 
Rua da Nora 43 

Rua da Amoreira 44 
Chão da Torre 
Rua das Solas 

Rua dos Sapateiros 
Rua das Rans 45 
Rua das Ameias 

Sítio de Montarroio 46 
Rossio de Santa Clara 47 

                                                                                                                                                    
uma obrigação a um pintor de loiça de desmanchar um alpendre que ali construiu indevidamente, 

o topónimo Tingerodilhas aparece pela primeira vez substituído por Loiça. LOUREIRO, 1964: II, 

88-95. 

37 Arruamento que liga a Rua de Tingerodilhas à Rua das Padeiras ramificando-se a Poente na 

Travessa da Madalena (atual Rua Simão de Évora). LOUREIRO, 1964: I, 387-388.  

38 Corresponde à calçada da Pontinha que unia o fundo da Rua da Moeda ao Fundo da Rua de 

Tingerodilhas. Em 1768 do lado nascente partia com casas e logradouros aplicados a tendas de 

olarias. Sofreu reparações em 1806 no âmbito das obras da Runa. Em 1838 a Universidade 

possuía aí casas e quintal que servia de barreiro a olarias à Pontinha. LOUREIRO, 1964: I, 201.  

39 Topónimo referenciado desde o século XV, respeitante a um arruamento junto ao rio Mondego, 

de alinhamento paralelo à margem. Data de 16 de outubro de 1528 o aforamento de umas casas 

ali situadas dadas pelo Mosteiro de Santa Cruz a um oleiro: casas e quintal que partiam de um 

lado com rua pública e do outro com alcaçarias de um curtidor. LOUREIRO, 1964: 334-339. 

40 Estende-se atualmente, de nascente para poente, da Rua Eduardo Coelho (antiga Rua dos 

Sapateiros), para a Avenida Fernão de Magalhães (antiga Rua da Madalena). LOUREIRO, 1964: 

II, 178-182.  

41 Deverá corresponder à Travessa de Pedro Torneiro junto da azinhaga com o mesmo nome, 

entre a Rua da Madalena (atual Avenida Fernão de Magalhães) e o rio Mondego, limitando-se a 

norte pelo prolongamento da Rua de Tingerodilhas e a sul pelo prolongamento da Rua das 

Padeiras. LOUREIRO, 1964: II, 203-208 

42  Outrora designada como Rua Estevão Nogueira, liga a Rua dos Sapateiros ao Largo das 

Olarias, em alinhamento paralelo à Rua de Tingerodilhas. LOUREIRO, 1964: I, 377-383.  

43 Topónimo associado ao chão da Nora confrontando a norte com a azinhaga que ia para o Cristo 

do Arnado (Santa Justa) e do sul com a azinhaga que ia para o Cristo dos Oleiros, e do poente 

com o chão de São Domingos ou chão da torre. LOUREIRO, 1964: I, 222.  

44 No Arnado, junto ao terreiro do Chão da Torre. LOUREIRO, 1964: I, 91.  

45 Estreito arruamento de ligação ao Largo das Ameias. LOUREIRO, 1964: II, 259.  

46 LOUREIRO, 1964: II, 150-160. 
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conhecimento daquele conjunto edificado com grande nível de detalhe 

descritivo48, optámos por tomá-lo como instrumento de referência na localização 

das várias olarias ativas entre os finais do século XVII e finais do século XVIII.  

De forma a acompanhar a leitura dos dados apurados sobre a ocupação do 

Bairro das Olarias, desde 1699 a 1800, que integram o Catálogo das Olarias 

(Anexo 1), sugerimos a visualização da Figura 14, que incide no mapeamento do 

mesmo, tendo em conta as referências documentais, a citada planta do bairro 

levantada em inícios do século XIX [Fig.12] e, ainda, a confrontação com a Planta 

topographica da cidade de Coimbra (folhas 6 e 11) executada pelos irmãos 

Francisco e César Goullard em 1873-7449.  

O Catálogo das Olarias que apresentamos no Anexo 1 assenta 

principalmente na documentação notarial consultada para o século XVIII (1699 a 

1801) e também no cruzamento com alguns dados bibliográficos e documentação 

publicada para os séculos XIX e XX, estando organizado por topónimo. Inclui, 

para além das alusões aos principais intervenientes ativos em Setecentos, 

associados às tendas e casas de morada apuradas para aquele bairro, as 

confrontações das propriedades à época, dados que auxiliam o entendimento do 

fenómeno de dilatação da ocupação daquela porção do parcelário urbano 

conimbricense, modos de transmissão de propriedade e relações de proximidade 

entre artífices.  

Demonstrando a referida continuidade da ocupação do Bairro das Olarias, 

tendo em conta a datação apontada para o documento gráfico que tem vindo a ser 

citado, no primeiro quartel do século XIX integrava ainda os tradicionais 

quarteirões com olarias de barro vermelho e louça branca em atividade. Naquela 

fonte gráfica, contam-se treze unidades em laboração para onze proprietários, 

alguns deles sustentando, portanto, mais do que uma fábrica [Fig.12]. 

 

                                                                                                                                                    
47 Confinante com a cerca dos conventos de Santa Clara-a-Velha e de São Francisco. LOUREIRO, 

1964: II, 405-412. 

48 É assinalada nesta planta, por meio de diferentes manchas de cores, a localização dos edifícios 

das olarias, pátios das mesmas, edifícios contíguos, localização dos tanques do barro e poços de 

água [Fig.13]. 

49 Arquivo Histórico Municipal de Coimbra, Planta topographica da cidade de Coimbra (folhas 6 e 

11), Irmãos Francisque e César Goullard, 1873/ 74, Escala 1:500. Vd. TORRES, 2006: 133.  



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

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

□ ■□ 

91 

 

100m

1

R. das Padeiras

Tv. da Madalena (R. Simão de Évora)

R. da M
adalena (Av. Fernão de M

agalhães)

R.
 d

a 
G

al
a

R.
 d

a 
G

ala

3
2

8

R. Direita

R. do Corvo

R. das P
adeiras

Largo da
Fornalhinha

Largo
do

Poço
R. de Tingerodilhas (R. da Louça)

R. da Moeda

R. da Moeda

R. Direita

R. de João Cabreira

R. de João Cabreira

Largo
das

Olarias

Terreiro

de

Santo

António

R. de Tingerodilhas (R. da Louça)

R. da Moeda

Cais das Ameias
 (Lg. das Ameias)

Antigo Convento de S.
Domingos

R. das Solas(R. Adelino Veiga)

Praça
de S.Bartolomeu
(do Comércio)

R. do Paço do Conde

11

12

13

0

14 RUNA

RUNA

10

9

00

7
6

4

5

R. da Sofia

Largo
de

Sansão

Porto
dos Oleiros

Mosteiro de
Santa Cruz

Olarias - Área de Edificado

Olarias - Pátios

Olarias - Tanques de purificação do barro

Olarias - Poços

Terrenos agrícolas/ baldios

Padrão

RIO M
ONDEGO

Fábrica de Telha

Vidrada da

 Universidade

(1773-1779)

Azinhaga
de

 Pedro Torneiro

15

Pontinha

Fi
gu

ra
 1

4 
| O

cu
pa

çã
o 

do
 B

ai
rro

 d
as

 O
la

ria
s 

de
 C

oi
m

br
a 

em
 S

et
ec

en
to

s.
  

R
ic

ar
do

 Á
vi

la
 R

ib
ei

ro
/ D

ia
na

 G
on

ça
lv

es
 d

os
 S

an
to

s 
(c

om
 b

as
e 

na
 P

la
nt

a 
do

 B
ai

rro
 d

a 
C

id
ad

e 
de

 C
oi

m
br

a 
de

no
m

in
ad

o 
da

s 
O

la
ria

s 
le

va
nt

ad
a 

em
 in

íc
io

s 
do

 s
éc

ul
o 

XI
X 

– 
Fi

gu
ra

 1
2;

 c
om

pl
em

en
ta

r l
ei

tu
ra

 c
om

 o
 C

at
ál

og
o 

da
s 

O
la

ria
s 

de
 

C
oi

m
br

a 
– 

An
ex

o 
1)

. 



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

□ ■□ 
 

93 

Também para as primeiras décadas de Oitocentos, surgem ainda 

documentadas em outras fontes as seguintes fábricas em Coimbra: 

 

. Fábrica de António José Duarte (atv.1788-1805), proprietário e mestre 

de uma fábrica de louça grossa, o qual solicita autorização para o 

estabelecimento de uma fábrica de louça fina em 1805 (SAMPAIO, 2006: II, 

272); 

. Fábrica de Manuel Francisco e Domingos Francisco: diligenciam em 

1806 a licença para uma fábrica de louça fina e ordinária que empregaria 

um significativo número de operários, sendo muito apreciada a sua 

produção considerada que he fina, da mesma qualidade que se 

manufactura nas milhores fabricas privilegiadas […] com boa aceitação na 

Provincia e ainda fora do Reyno (SAMPAIO, 2006: II, 272); 

. Fábrica de Manuel Ferreira e José Freire & Ca., situada no Largo das 

Olarias, fazendo esquina com a Rua da Moeda, recebe isenções e 

privilégios da Junta de Comércio a 02 de dezembro de 1806; em 1886 

pertencia à viúva de António Domingos Pessoa (MELLO, s.d.: 33-34). 

 

A estas juntam-se os nomes indicados no Mappa do estado da cerâmica 

conimbricense em 1810 50 , o qual refere um total de catorze fábricas ativas 

[Quadro 6].  

Adelino Mello acrescenta que a louça de barro vermelho se encontrava em 

decadência na primeira década do século XIX (MELLO, s.d.: 34). A curva 

descendente na produção cerâmica de Coimbra constatada por aquele autor 

inverteu-se em 1825, momento em que se registam sinais de aperfeiçoamento e 

modernização da produção cerâmica, nomeadamente com a implantação da 

fábrica de louça fina por Leandro José da Fonseca, discípulo de Domingos 

Vandelli. 

 

                                                            
50 Apresentado por Adelino das Neves e Mello (MELLO, s.d.: 33-34) com base na lista elaborada 

por José Acúrsio das Neves, apresentada no primeiro volume da obra Variedades sobre objectos 

relativos às artes, comércio e manufacturas, consideradas segundo os objectivos da economia 

política, publicada em 1814, intitulada Mappa geral estatístico, que representa as fabricas do reino 

no estado em que existião nos primeiros tempos depois da última invasão” (NEVES, 1814-1817: I, 

199).  



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

94 

QUADRO 6 
MAPPA DO ESTADO DA CERÂMICA CONIMBRICENSE EM 1810 (MELLO, s.d.: 33-34) 

PROPRIETÁRIO TIPO DE FÁBRICA ESTADO 
Manuel Caetano de Moura fábrica de louça entre fina Em progresso 

José António Belico  fábrica de louça entre fina Estacionária 
José Fortunato de Almeida fábrica de louça entre fina, branca Progressiva 

Manuel José de Abreu  fábrica de louça entre fina, branca Progressiva 
Rita Ramos fábrica de louça entre fina, branca Estacionária 

Dionísio Salvador  fábrica de louça entre fina, branca Estacionária 
Manuel Barbas fábrica de louça entre fina, branca Estacionária 

Manuel Joaquim Pessoa fábrica de louça entre fina, branca Estacionária 
Rita Maria de Jesus fábrica de louça entre fina, branca Em decadência 

João das Neves  fábrica de louça entre fina, vermelha Em decadência 
António de Oliveira fábrica de louça entre fina, vermelha,  Em decadência 
Maria da Conceição fábrica de louça entre fina, vermelha  Em decadência 
Manuel da Silveira fábrica de louça entre fina, vermelha Em decadência 
José da Conceição  fábrica de louça entre fina, vermelha Em decadência 

 

Segundo o mesmo Adelino Mello, em 1886, existiam em Coimbra onze 

fábricas de louça em laboração [Quadro 7], que empregavam no conjunto mais de 

180 operários especializados: 42 oficiais de pintura, com 34 aprendizes; 41 oficiais 

de roda, com 6 aprendizes; 15 amassadores e coadores; 40 a 50 trabalhadores 

encarregues da extração e condução das matérias-primas, escolha da louça, e 

seu transporte (MELLO, s.d.: 35).  
 

QUADRO 7 
FÁBRICAS DE LOUÇA ATIVAS EM COIMBRA EM 1886  

E RESPETIVOS PROPRIETÁRIOS  
(MELLO, s.d.: 35) 

João António da Cunha  
 
 

FÁBRICAS DE LOUÇA BRANCA 
. Louça fina ou de Vandelli ou Vandel; 

. Louça grossa 

Leonardo António da Veiga 
José Luiz de Moura 

José António dos Santos 
António da Costa Pessoa e Irmão 

Adriano Augusto Pessoa 
Bento José da Fonseca 
Joaquim Alfredo Pessoa 
Adelino Augusto Pessoa 

Joaquim Carvalho FÁBRICAS DE LOUÇA VERMELHA 
António da Silva Pinho 

 

Aludindo ao cenário tradicional do Bairro das Olarias de Coimbra para finais 

do século XIX, resgatamos o interessante testemunho perpetuado por António 

Cândido Borges de Figueiredo,  bibliotecário da Sociedade de Geografia de 

Lisboa, na obra Coimbra Antiga e Moderna. Descripção de Coimbra e de seus 

monumentos desde os tempos mais remotos até ao presente, publicada em 1886. 
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A propósito do acompanhamento à visita do arqueólogo Apollos Robinson a 

Coimbra, deixa a seguinte passagem sobre o Bairro das Olarias, evocando a 

velha questão da salubridade do local, o arruamento do ofício e ainda a evocação 

ao caso de António Homem51,  

«[…] Robinson, que não mostrou desejos de ver a ultima igreja de 

que nada tem de notável, mostrou desejos de percorrer algumas 

tortuosas e sujas ruas do bairro baixo; ruas que estão ao poente e 

ao norte da Praça, ruas invadidas pelas águas do Mondego nas 

ocasiões das cheias annuaes, e cujo nível é inferior ao do leito do 

rio. Só por alli se vêem medíocres prédios e lojas sofrivelmente 

providas e arranjadas. Robinson, porém, que tudo queria ver, 

caminhava quasi incessantemente, fazendo-me passar por mil 

tormentos, para o acompanhar non passibus aequis, como o puer 

Iulus ao pio Aeneas. Detivemo-nos alguns momentos numa fabrica 

de púcaros e testos, vendo a roda gyrar sob o impulso que lhe 

imprimia o pé calloso do obreiro. Saindo, mostrei ao meu 

companheiro, o local onde durante muitos anos se viu um padrão da 

infâmia inquisitorial. Era a pedra comemorativa do arrasamento 

d’uma casa e do salgamento do respectivo terreno. O padrão 

quebrado, com a sua inscripção meio apagada, foi achado em 1841 

[cita o Antiquario Conimbricense] no quintal pertencente a uma 

olaria, ao extremo ocidental da Rua da Moeda […]; mas o fragmento 

do padrão foi tão bem guardado que todas as investigações para 

descobri-lo têm sido até hoje infructiferas.[…]»  

(FIGUEIREDO, 1886: 25-26). 

Segundo Charles Lepierre, em 1899, nenhuma das fábricas de louça de 

Coimbra tinha motor seu, sendo os pigmentos e vidrados moídos numa fábrica de 

moagem comum, independente, movida a vapor (LEPIERRE,1899: 115). 

Francisco Martins de Carvalho dedicou à Planta Topográfica do Bairro das 

Olarias [Fig.12] um pequeno artigo descritivo, o qual é complementado com 

                                                            
51 Lente da Universidade de Coimbra que, em 1624, foi julgado e condenado pela Inquisição, 

acusado de criptojudaísmo e prática homossexual; caso que deixou marcas na estrutura urbana do 

Bairro das Olarias, ao ser determinado, por consequência, que fossem demolidas as casas e 

salgado o local onde teriam acontecido as práticas judaicas coordenadas pelo acusado. Vd. nota 

35. 
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informações sobre os proprietários das fábricas na primeira década do século XX 

(CARVALHO, 1910: 116-118). No Quadro 8 sintetizamos a informação 

disponibilizada por este último autor, a qual considerámos também na proposta do 

Catálogo das Olarias (Anexo 1) complementada com a Figura 14. 
 

QUADRO 8 
O BAIRRO DAS OLARIAS EM COIMBRA - SÉCULOS XIX-XX (Figs.12, 14) 

Segundo Francisco Martins de Carvalho (CARVALHO, 1910: 115-118) 
OLARIA OU FÁBRICA   

LOCALIZAÇÃO 
PROPRIETÁRIO  

ca.1810-1820 
PROPRIETÁRIO  

1910 
1. Rua das Padeiras (ao fundo) António de Oliveira 

Raimão 
Já não existe 

2. Rua de Simão de Évora  
(antiga Travessa da Madalena) 

Manoel Caetano de 
Moura 

Leonardo António da Veiga 

3. Com frente para a  
Rua de Tingerodilhas, Rua de Simão de Évora 
e Rua da Madalena 

Manoel José de Abreu Leonardo António da Veiga 

4. Com frentes para o Largo das Olarias e fundo 
da Rua de Tingerodilhas 

João das Neves José António da Cunha 

5. Com frente para as olarias  
e fundo da Rua da Moeda 

Manuel Francisco 
Barbas 

António Gonçalves Campos, Filhos 

6. Rua da Moeda (ao fundo) Rita Gama 52 José António dos Santos 

7. Rua da Moeda (ao fundo), 
 pegada à antecedente 

João das Neves António Gonçalves Campos, Filhos  
(Barreiros pertencentes à fábrica) 

8. Rua da Madalena Bacharel José 
Fortunato de Almeida 

Manuel Contente Pinto 
José Cardoso de Figueiredo  
(gerente da fábrica) 

9. Rua da Moeda, fazendo frente para essa rua 
e para o espaço das casas mandadas arrasar 
pelo tribunal da inquisição, no processo contra 
o infeliz lente e cónego António Homem 

José da Conceição Já não existe. 

10. Rua da Moeda (ao fundo),  
com frente para essa rua e travessa que 
comunica com o fundo da rua de João 
Cabreira 

Manoel José de Abreu José António dos Santos 
Fábrica de louça foi destruída por um 
incêndio. 
Fábrica a vapor de moer vidro para a louça, 
pertencente a José Simões Ladeiro 

11. Rua de João Cabreira José de Figueiredo Pedro da Silva Pinho 
Fábrica de louça vermelha 

12. Rua de João Cabreira Manoel de Jesus Adriano Augusto Pessoa 
Fábrica de louça 

13. Rua de João Cabreira  
e com comunicação para o Largo de Santo 
António 

Manoel Joaquim 
Pessoa 

Adriano Augusto Pessoa (neto de Manoel 
Joaquim Pessoa) 

14. Com frente para o Largo de Santo António e 
fundo da Rua de João Cabreira 

Manoel Joaquim 
Pessoa 

Virgílio Marão Pessoa  
(neto de Manoel Joaquim Pessoa) 
Dependência da olaria 0, conserva apenas 
os barreiros e o depósito de barro. 

0 (15). Rua de João Cabreira com frente para o 
Terreiro de Santo António 

João das Neves Virgílio Marão Pessoa 

00 (16). Rua da Moeda, junto à fábrica de José da 
Conceição (9) 

Manoel Francisco 
Barbas 

Já não existe. 

                                                            

52 Francisco Augusto Martins de Carvalho substitui o nome Rita Damas por Rita Gama. 
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Verifica-se, portanto, que a prossecução da ocupação das Olarias é 

evidente, prolongando-se até ao século XX [Anexo 1, Figs.12, 14], quando as 

exigências do mercado acentuam a necessidade de modernização da cerâmica 

conimbricense, fazendo deslocalizar aquela atividade para espaços mais 

desafogados tanto nos subúrbios, como noutros pontos do concelho e concelhos 

vizinhos. 
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2. As olarias de Coimbra: funcionamento e produção. 

[O azulejo] Absorve a actividade de centenas de artífices desde os mestres oleiros 

que faziam o chacoto cru, aos pintores e oleiros de vidrado que os transformavam 

em azulejos, até aos ladrilhadores que os vão colocar nos pontos mais diversos e 

distantes. 

Gente sem títulos, humilde e teimosa, arregimentada em «bandeiras» corporativas, 

consumindo a vida entre o amassar do barro e o fogo dos fornos, quantos finando-

se ainda jovens, vítimas de emanações plumbíferas que ignoravam. Chamavam-se 

Antunes, chamavam-se Álvares, chamavam-se Cruzes, chamavam-se Fernandes 

ou Ferreiras ou Fragosos ou nem tinham apelidos e são só Antónios, Jorges, Josés 

ou Manuéis, oleiros, azulejadores, ladrilhadores…oficiais ou mestres…é tudo 

quanto os documentos nos dizem, sem qualquer adjectivo que os qualifique ou 

diferencie na massa dos trabalhadores «mecânicos». 

(SIMÕES, 1997: 13). 

 

2.1. Organização corporativa dos oleiros de Coimbra. 

2.1.1. Os Regimentos. 

Dentro de uma tradição laboral com raízes profundas na Idade Média, o 

oleiro, enquanto artífice, exerce o seu mester no seio da estrutura artesanal das 

corporações: organizações de classe, movidas por impulsos de solidariedade, 

razões de assistência espiritual e económica, regendo-se por regulamentação 

específica incidente nas relações laborais. Esse conjunto de normas obrigatórias 

ao exercício de mester abrangia todos os membros da corporação (desde o 

mestre ao aprendiz), definia as normas e o tipo de produção, o escalonamento de 

ascensão no ofício e também o exercício da autoridade própria ao ofício. 

O ofício de oleiro formava no concelho de Coimbra, à semelhança do que 

se verificava com outros ofícios mecânicos ativos na cidade e no reino, uma 

unidade corporativa53 regida por leis próprias, as quais eram aplicadas por 

                                                      
53 Associadas ao processo de expansão das cidades e do comércio, as corporações encontram a 

sua raiz nas entidades similares surgidas na Roma antiga: segundo a lei romana, as corpora ou 

collegia eram associações voluntárias de indivíduos da mesma profissão ou com a mesma função 

na sociedade. Praticamente extintas no período das invasões bárbaras, voltam a renascer no 

século XII, associadas às transformações no sistema feudal, disseminando-se por toda a Europa 

sob diferentes designações: mercadantia/ collegia notariorum (Itália), confréries (França), grémios 
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autoridades eleitas dentro da agremiação do ofício, sob a supervisão e 

fiscalização do município. 

O seu direito costumeiro condensava as normas específicas ao exercício da 

profissão, que se referiam à técnica do ofício, à moral social, à disciplina do seu 

desempenho, à enumeração dos deveres profissionais, à transmissão de 

conhecimentos e à validação da aptidão de candidatos a mestres no ofício, e 

formas de instituição e aplicação da autoridade (CAETANO, 1943: XII). Deste 

modo, os regimentos constituíam o principal instrumento de regulamentação das 

práticas oficinais, estando a falta do seu cumprimento prevista com penalizações 

por pagamentos monetários, cadeia, e destruição do material manufaturado. No 

caso das olarias de Coimbra esses instrumentos, preparados e discutidos em 

vereação com a participação de representantes dos mesteres, eram depois de 

aprovados mandados apregoar pela câmara nas Olarias e seu terreiro 

(CARVALHO, 1921: 19-22). 

O primeiro Regimento dos Oleiros e Malegueiros conhecido para Coimbra 

foi aprovado em reunião de vereação, em 21 de março de 1556, e testemunha 

que a organização do ofício estava já bem definida na sua estrutura e função. 

Segundo Adelino de Mello, estabelecia regras e advertências sobre a constituição 

das pastas, locais de colheita do barro, cozimento e vidragem das peças e 

fiscalização dessa produção pelos juízes do ofício, de modo a travar o problema 

das queixas dos consumidores sobre a fragilidade das peças de loiça no contacto 

com o fogo (MELLO, s.d.: 26; CARVALHO, 1921: 20). Este regimento seria 

mandado retomar em ata de vereação, de 11 de agosto de 1576, quanto à mistura 

do barro, após duas reformulações dos receituários plasmados nos regimentos de 

1569 e 1571 (CARVALHO, 1921: 22). O conceito de proteção do consumidor 

desempenhava, portanto, um papel fundamental.  

O regimento aprovado em 1569, com o fim de solucionar o problema da 

loiça quebradiça depois de sujeita ao fogo, insiste no cuidado com a seleção das 

argilas e respetivas jazidas principais. Assim, para o fabrico de telha e tijolo, o 

barro deveria ser colhido nos barreiros de São Martinho do Bispo, a loiça vidrada 

utilizaria uma mistura de argilas colhidas em Treixomil e Póvoa do Bordalo (barro 

                                                                                                                                    
(Espanha), guilds (Inglaterra, Holanda), Innungen/Gilden/Zünfle (Alemanha) (MOKYR, 2003:vol.2, 

8-11.) 
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branco), e a restante loiça seria produzida com a mistura de duas partes de barro 

vermelho de Alcarraques ou de Antuzede, com uma de barro branco da Adémia 

(CARVALHO, 1921: 20). Neste documento é ainda pedido aos oficiais do ofício de 

oleiro que elegessem os seus juízes por um ano, escrutínio a realizar na câmara 

para se evitarem subornos, advertindo-se para a necessidade da eleição de juízes 

de boa aptidão e boas consciências, que inspecionassem a mistura dos barros, a 

cozedura e vidrado da loiça, e fixassem preços (CARVALHO, 1921: 136). 

Em 1571 surge novo regimento na continuidade dos problemas verificados 

anteriormente, aperfeiçoando-se a composição das pastas (sendo declarado o 

barro de São Martinho inapto para utilização na produção de loiça), reforçando-se 

o papel fiscalizador do juiz do ofício, e estabelecendo o prazo de vinte dias para a 

venda de loiça que já tivesse sido produzida, sob pena de multa de mil reis, 

cadeia e apreensão e destruição da loiça (CARVALHO, 1921: 22). 

Nesta sequência, e como notou Marcelo Caetano no capítulo introdutório da 

obra de referência sobre estas matérias, As Corporações dos Ofícios Mecânicos, 

subsídios para a sua história de Franz-Paul Langhans (LANGHANS, 1943), a 

contínua alteração, reformulação e adição aos capítulos dos regimentos denuncia 

uma maior complexidade da produção e maior especialização técnica (CAETANO, 

1943: XXII). 

Outro exemplo deste facto é o Regimento dos Olleiros e Malegueiros de 

Coimbra de 1623, aprovado a 8 de julho desse ano, redigido com o consentimento 

dos representantes da corporação: Andrade Moraes, Ferraz Velho, Francisco de 

Mariz e Andrade (MELLO, s.d.: 29). Este viria a ser o primeiro regimento a definir 

autonomamente os três ofícios de olaria, isto é, os três ramos da produção oleira 

em Coimbra: 1. Loiça Branca; 2. Verde e amarela; 3. Barro singelo, sendo 

descritos com algum detalhe os exames, condições de aprendizagem e prática do 

ofício.  

Cada ofício/ramo teria, a partir daquela data, o seu juiz e adjunto para 

examinar a produção, ficando claro que nesses exames sennão entremettam de 

um ofício para outro (MELLO, s.d.: 29). Contudo, as cartas de examinação vêm 

provar que também se praticava o contrário: na carta de ofício de José Rodrigues, 

datada de 31 de janeiro de 1687, passada simultaneamente para o ofício de oleiro 

de branco, verde e amarelo, e vermelho, surge como juiz do ofício um só 

examinador (CARVALHO, s.d.: 51). 
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Este relevante documento fornece dados tão expressivos como o percurso 

de formação requerido ao oleiro [anos de aprendizagem e descrição das peças 

exigidas no exame de cada especialização], as alfaias necessárias para o 

exercício do ofício, a proveniência da matéria-prima, indicações sobre a 

fiscalização das diversas tendas, entre outras especificações. Desconhecemos a 

existência de qualquer outro documento com objetivos e funções semelhantes, 

para cronologias posteriores e no âmbito da realidade conimbricense. 

Peça documental obrigatória no estudo da cerâmica de fabrico coimbrão 

para a centúria de Seiscentos, o Regimento dos Olleiros e Malegueiros de 

Coimbra de 1623 foi primeiramente revelado por Adelino Neves e Mello (MELLO, 

s.d.: 29-31), tendo sido parcialmente publicado por este, e retomado por António 

Augusto Gonçalves (GONÇALVES, 1898: 228) e Joaquim Teixeira de Carvalho 

(CARVALHO, 1921: 146-147). O último autor apontado considera o regimento 

seiscentista como marco cronológico para se poder considerar a loiça branca 

como faiança.  

O oleiro de vidrado designado, no século XVI e boa parte do século XVII, 

também como malegueiro/ malagueiro, estaria encarregue da produção de loiça 

vidrada; as primeiras produções de faiança, propriamente dita, deduzem-se das 

referências documentais a malegueiros de louça branca (1599), malgueiro de 

malga branca (1597-1629), ou malgueiro de branco (1642)54, e a referência ao 

ofício de louça branca especificado no Regimento de 1623 reforça essa suspeita. 

Os malegueiros tendem a extinguir-se enquanto ramo oficinal dos oleiros ao 

longo da segunda metade de Seiscentos55, sendo raro encontrar na 

documentação setecentista exemplos da utilização desse termo na identificação 

dos intervenientes, o qual terá sido suplantado por oleiro de louça branca. Na 

documentação notarial consultada, encontramos ainda em 7 de julho de 1700, o 

malgueiro António de Sousa (atv.1700-†ca.1724) com ligação ao oleiro Manuel 

Marques o vinte anos (atv.1700-†ca.1707), este último proprietário da casa onde 

António de Sousa residia na Rua de Tingerodilhas, que nessa data era vendida a 

João Rodrigues Catana homem de negócio56.  

                                                      
54 Cf. PAIS et alli, 2007: 136-139. 

55 Idem. 

56 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 1, N.º 8. 
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Voltando à função instrumental do regimento, detenhamo-nos no que esse 

determina sobre a hierarquização do ofício, uma vez que a tenda de olaria afigura-

se como uma pequena unidade manufatureira, cujo desenvolvimento da sua 

produção acontece em função de uma divisão do trabalho oficinal, numa 

hierarquia e diversificação de especializações associadas às várias tarefas e 

etapas da produção cerâmica. 

Interessa, então, clarificar a questão hierárquica que serve de estrutura 

base para o regular desempenho do ofício, e em especial no que toca à sua 

organização corporativa. Analisemos, portanto, os três níveis de ascensão 

hierárquica da classe, os quais respeitam o tradicional modelo mesteiral da 

sociedade do Antigo Regime: o aprendiz, o oficial, o mestre e o juiz do ofício. 

 

2.1.2. A hierarquia do ofício de olaria: o juiz do ofício, o mestre, o 

oficial, e o aprendiz. 

 

As corporações detêm um papel primordial na garantia da hierarquia 

profissional, assegurando a autoridade do mestre face aos demais elementos do 

meio oficinal, delegando-lhe toda a autoridade necessária ao exercício da 

mestrança. Neste sentido, pelo seu papel arbitral, assume especial importância o 

juiz do ofício, cuja função fundamental era a da manutenção dos vínculos entre 

artesãos, associados à transmissão do saber e desempenho profissional de 

qualidade, garantindo a confiança nos conhecimentos e práticas realizados por 

mestres e aprendizes. 

Seguindo a norma vigente noutros ofícios mecânicos, em que a função do 

juiz do ofício compreendia a verificação das prescrições ao bom exercício da 

profissão (CAETANO, 1943: XVII), o ofício de oleiro tinha também juiz próprio. 

De acordo com o Regimento de 1569, a eleição dos juízes do ofício deveria 

ser feita anualmente na câmara para evitar subornos. A validação da eleição dos 

juízes estaria sujeita a um juramento que implicava que os juízes mais velhos lhe 

lessem o regimento (MELLO, s.d.: 30). Ficaria a seu cargo o estabelecimento do 

preço taxado para o barro, que deveria ser vendido por medidas (CARVALHO, 

1921:20). Enquanto vedor, o juiz procedia à visitação das tendas para inspecionar 

o regular funcionamento da atividade, contemplando as boas práticas do exercício 
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do ofício. No caso da realização de obras na olaria, deveria diligentemente 

responder ao pedido do oficial para vistoria das mesmas (MELLO, s.d.: 26). 

De igual modo, o papel de vedor do juiz ou examinador do ofício de oleiro é 

também expresso no Regimento de 1556, sobre o dever de estar presente no 

momento do desenfornamento da loiça, de modo a atestar o bom cozimento e a 

correta proporção na combinação das pastas, validando a boa qualidade das 

peças aptas para a vidragem. Após a verificação, deveria tomar nota do número 

de peças aprovadas. No caso de num varejamento (inspeção à olaria) em que o 

número registado fosse ultrapassado, por não ter sido destruída a loiça não apta, 

o artífice sofreria a pena de mil reis da cadeia pela transgressão cometida 

(MELLO, s.d.: 26). Estas recomendações indiciam que a prática da contrafação ou 

falsificação seria comum entre alguns oleiros conimbricenses.  

Para a documentação do século XVII, as atas de vereação de 21 de julho 

de 1604, 23 de março de 1609 e Regimento de 1623 voltam a indicar a 

obrigatoriedade da presença do juiz, juntamente com o vereador e mestre do 

ofício. No momento de desenfornamento da loiça (abertura da porta do forno para 

desenfornar), ficava-lhe incumbido verificar se a louça estava cozida como 

convém e achando que não estava a faria coser quanto fosse necessário 

(MELLO, s.d.: 30; CARVALHO, s.d.: 21-22), fazendo cumprir as posturas 

camarárias.  

Outra função que acumulava era a de examinador, sendo também sua 

competência examinar os que pretendiam a carta de ofício de oleiro, passando a 

dita carta de examinação; a qual só teria validade depois do seu registo na 

câmara. No exame aos ofícios de loiça ou barro vidrado o juiz avaliava não só a 

perfeição da peça e qualidade das pastas, mas também a têmpera do vidro 

(MELLO, s.d.: 30). 

Ao juiz cabia assim a fiscalização dos processos de fabrico executados nas 

olarias, garantindo a boa reputação dos mestres oleiros, e acreditando a ascensão 

dos aprendizes à categoria de oficiais, assim considerados habilitados na total 

capacidade do exercício da arte em que se especializavam. 

A estrutura corporativa da unidade oficinal compreendida uma divisão 

interna específica. Nela os trabalhadores estavam divididos em três categorias 

principais: o mestre, no topo da pirâmide; o oficial, a meio da pirâmide, e o 

operário/ trabalhador/ obreiro e aprendiz na base da pirâmide.  
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Na realidade conimbricense, o oficial de oleiro, que exercia o ofício de 

olaria, correspondia ao operário-oleiro assalariado, reconhecido pela câmara, 

através do juiz do ofício, pela atribuição da carta de examinação ou carta de 

ofício, passada pelos regedores, e selada com o selo da câmara, de modo a que 

pudesse exercer a profissão. Essa acreditação era concedida quando o oleiro 

fazia provas da sua competência no exercício do ofício, as quais eram avaliadas 

pelo juiz do ofício, examinador de todos os procedimentos necessários, após 

apresentar fiança e fazer juramento da obrigação  

«[…] de fazer verdade ao povo no dito ofício e bem servir a cidade e 

pagar para os jogos e festas dela, e renunciar quaisquer privilégios a 

que chamar se possa o juiz de seu foro e prometer responder 

perante os oficiaes desta camara conforme os acordos della.[…]» 

(CARVALHO, 1921:50). 

Poderiam viver de cama e mesa em casa do patrão (o mestre de tendas de 

olaria), havendo normalmente entre um a dois oficiais por olaria, trabalhando por 

um período contratual de entre três a cinco anos (LOUREIRO, 1964b: II, 10). Os 

oficiais eram também convocados pelos mordomos57 do ofício para os 

ajuntamentos ou consistórios, estando sujeitos a pena caso faltassem à 

convocatória (CAETANO, 1943: XVII). 

Geralmente o seu percurso evoluía desde aprendiz a obreiro, até ocorrer a 

promoção a oficial examinado, isto é, até ser-lhe entregue a carta de examinação. 

Esse documento, válido após a assinatura do escrivão do ofício, juízes / 

examinadores, e seu registo na câmara, era requerido obrigatoriamente sempre 

que o oficial pretendia estabelecer-se por conta própria, abrindo tenda e tornando-

se mestre de tenda (CAETANO, 1943: XXI). Em certos casos, a carta de 

examinação podia excluir a competência para a realização de algumas 

obras/produtos, tal como demonstra a carta de oleiro de André Fernandes, de 13 

de setembro de 1532, que especifica que ele possa usar de todalas cousas do 

dito oficio, tirando somente alguidares grandes e asados, chamando-se ao oficial 

sem restrições de produção oficial inteiro (CARVALHO, 1921: 60). 

                                                      
57 Habitualmente em número de dois por ofício, os mordomos tinham como função principal, para 

além da convocatória dos oficiais, a guarda da bandeira, castelos e insígnias que figuravam na 

procissão do Corpo de Deus, e ainda a coleta das receitas e registo das despesas da corporação 

(CAETANO, 1943: XVII). 
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Estabelecendo-se por conta própria, o oficial examinado, ao assumir as 

funções de mestre de tenda de olaria, dirigia os oficiais, os obreiros e os 

aprendizes, passando o testemunho da sua especialização manual e oficinal. O 

atingimento deste cargo de liderança oficinal era o culminar de um percurso, e 

representava já um cargo de prestígio dentro da classe, já que só os mestres 

eram eleitores e elegíveis para os cargos corporativos, da bandeira ou confraria 

(juiz, procurador, mordomo). Os dados documentais que apurámos a partir da 

consulta ao fundo notarial de Coimbra para o período entre 1699 e 1800 

possibilitaram a perceção do percurso ascensional de alguns intervenientes do 

ofício numa evolução desde pintor de loiça a mestre de tenda de olaria, casos de 

Inácio da Costa (atv.1701-1757), João Rodrigues (atv.1701-1743), Francisco 

Rodrigues o crespo (atv.1714-1748), Manuel de Paiva II (atv.1724-1759), António 

Joze Duarte (atv.1788-1805), entre outros (Vd. Anexo 2).  

O mestre de tenda teria que ser, antes de mais, um oficial acreditado no 

seu ofício, através da aprovação no exame e posse da carta de examinação. 

Como atrás mencionámos, o registo das cartas de ofício era feito na câmara, bem 

como as licenças para abrir tenda, servir e usar o ofício. Para Coimbra há notícia 

da existência de sessenta volumes daqueles registos com as datas extremas de 

1525 e 184358. Do conjunto em causa, Joaquim Martins Teixeira de Carvalho 

verificou que a carta de examinação só tinha transcrição integral nos casos em 

que era passada fora de Coimbra e se pedia a sua revalidação (CARVALHO, 

1921: 47-48). 

Para o mestre de tendas de loiça se estabelecer por conta própria no 

negócio da produção e venda de loiça teria, necessariamente, que fazer um 

investimento monetário inicial para aquisição dos materiais e infraestruturas 

                                                      
58 O autor sublinha que o registo das cartas de ofício se fazia irregularmente, tendo verificado 

grandes hiatos temporais. Constata ainda que nos registos paroquiais de Coimbra encontrou 

menção a muitos oleiros, cujas cartas de exame não ficaram registados nos livros da câmara 

(CARVALHO, 1917a: 225).  

É todavia um fundo documental de exploração obrigatória para quem pretenda o aprofundamento 

das questões associadas ao estabelecimento da atividade oleira na cidade, questão bastante 

apetecível na nossa investigação, mas que optámos por não contemplar devido ao tremendo 

volume de informação em causa que certamente nos desviaria do âmbito principal desta 

investigação que é, precisamente, o estudo da produção de azulejo em particular. 
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necessárias à laboração do ofício, sem os quais não podia abrir portas. Algumas 

vezes, nos casos de oficiais menos abastados, sem retaguarda familiar que os 

auxiliasse, seria necessário a celebração de contratos de dinheiro de modo a 

cobrir a totalidade do investimento de capital inicial no negócio. Assim aconteceu 

com o mestre de tendas de louça branca Marcos Martins (atv.1700-†ca.1721) que 

em 6 de março de 1700 contratava com o alfaiate Pascoal da Costa um 

empréstimo de 110 mil reis para aplicar no ditto negocio, no sortemiento das suas 

tendas de louça assim de matereais que lhe heram necessários:  

«Contrato que fizerão Paschoal da Costa alfayate e Marcos Martins 

mestre de tendas de louça branca e sua mulher Madalena Francisca 

todos desta cidade  

«[…] para effeito do sortemiento das suas tendas de louça assim de 

matereais que lhe heram necessarios cento e des mil reis em 

dinheiro para effeito de fazerem o dito sortemiento e estavão 

contratados com o ditto Paschoal da Costa para effeito de lhos haver 

de emprestar para o ditto negocio os quais com effeito por este 

publico instromento o ditto Paschoal da Costa loguo emprestou 

todos em dinheiro de contado das moedas de prata hora correntes 

neste reino que os dittos Marcos Martins e sua mulher persy 

contaram e receberam começando em minha presença e das 

mesmas testemunhas que nas ditas moedas estava toda a dita 

quantia de cento e dês mil reis da qual se davam por paguos 

entregues e satisfeitos e por eles foi dito que despois de gastos os 

materiais que comprasem com os ditos cento e dês mil reis se 

parterião os ganhos pello meyo e que para assim se cumprir […]»59. 

                                                      
59 Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º6. 

O investimento terá dado frutos já que o encontramos no ano seguinte, a 22 de fevereiro de 1701, 

a celebrar novo contrato de dinheiro com o seu irmão Miguel Martins e sua mulher, moradores em 

Canelas (Aveiro), emprestando-lhes 25 mil reis a juro de cinco por cento (Vd. Vol.2, Secção 1, 

Quadro 1, N.º11). A 18 de abril seguinte arrendava as tendas de olaria de Manuel Marques o vinte 

anos, na Rua da Gala, por tempo de seis anos, a 25 mil reis cada ano, apresentando como fiador 

novamente o alfaiate Pascoal da Costa (Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º13). No final de 1707 

estaria em situação económica remediada já que emprestava 15 mil reis a António Couseiro e sua 

mulher Angela Simões do lugar de Pereiro de Baixo (Penacova) (Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 1, 

N.º41). Em 1709 encontramos Marcos Martins, mestre de tendas de louça branca, a empestar 70 
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Segundo o Regimento dos Olleiros e Malegueiros de Coimbra de 1623, 

falecido o mestre de tenda de olaria, a sua mulher, viúva, só poderia manter a 

tenda aberta se tivesse um oficial examinado e aprovado na especialização que 

exercesse. Veja-se o caso de Maria Carvalha oleira (atv.1692-1748), viúva do 

oleiro António Rodrigues (†ca.1692)60, que em 1703 trabalhava com o oficial de 

oleiro Paulo Martins (atv.1703-1715): Paullo Martins official de oleiro natural que 

disse ser de Santa Comba Dam e assistente nesta dita cidade em caza de Maria 

Carvalha oleira61. 

A elaboração do produto cerâmico requer conhecimento técnico, habilidade 

e destreza que, por sua vez, exigem um período significativo de prática e 

aprendizagem – principal elemento a ter em conta para compreender a função da 

aprendizagem no sistema corporativo, segundo Pablo Buchbinder 

(BUCHBINDER, 1991: 27). Neste sentido, o aprendiz é preparado para assimilar 

todo o saber e a habilidade necessários à eficiente elaboração de um determinado 

produto, de acordo com um processo produtivo complexo, sendo-lhe exigido um 

conhecimento sólido e um desenvolto manejo dos instrumentos de trabalho. 

A relação mestre-aprendiz é peça essencial do sistema oficinal e, 

simultaneamente reforça a ideia da supremacia do mestre dentro da comunidade 

corporativa, a qual se funda na mestria do ofício. O saber é, portanto, uma 

dimensão essencial. Veja-se, a título ilustrativo desta ideia, a definição de Rafael 

Bluteau para mestre, a qual denuncia a importância social que lhe é atribuída, e o 

seu papel de interlocutor entre o trabalhador e o aprendizado para o saber 

técnico-artístico: aquelle que sabe, e ensina qualquer arte, ou sciência. Não pode 

ser bom mestre quem primeiro não foi discípulo (BLUTEAU, 1716: V, 455).  

                                                                                                                                    
mil reis ao oleiro Salvador Marques que lhe havia arrendado as suas tendas de louça branca (Vd. 

Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º48) 

Caso semelhante é o de Manuel Dias oleiro (atv.1702-† 1722) que em 12 de julho de 1702 contrai 

empréstimo com Maria da Assunção viúva pedindo emprestados sincoenta mil reis a rezão de juro 

de seis e quarto porcento por tempo de hum anno que lhe eram neçessarios para a compra de 

humas tendas de oleiro que forão de Manuel Simois o naris, apresentando como fiador o oleiro 

Domingos Cruz (Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º25). Apenas em 1705 viria a celebrar a 

escritura de distrato com o segundo marido de Maria da Assunção, o mercador António Lopes 

Cruz (Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º36). 

60 PAIS et alli, 2007: 138. 

61 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º28.  
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Ao mestre cabia a função instrutora sobre o ofício, ou educativa no 

processo de aprendizagem profissional, mas também a função social de inserção 

do aprendiz no meio do ofício. Aceites em número limitado – entre um a dois por 

oficina – os aprendizes eram acolhidos em casa do mestre, devendo-lhe respeito 

e obediência. O estabelecimento desta relação de ensino-aprendizagem era 

normalmente ditado pela família do aprendiz, que designava a um determinado 

mestre o jovem que aprenderia o ofício, devendo algumas obrigações ao mestre 

artesão, até ao momento da conclusão do seu período de formação tornando-se 

oficial, estando ainda incluídas as obrigações do exercício do ofício, livre de 

remuneração durante todo o período de aprendizagem.  

A transmissão de conhecimento do ofício esteve também contemplada nos 

regulamentos, determinando-se o tempo de aprendizagem e a avaliação de 

competências sobre a prática do ofício. Uma vez mais de acordo com o 

Regimento dos Olleiros e Malegueiros de Coimbra de 1623, somos informados de 

que o aprendiz de olaria tinha seis anos de aprendizagem com um oficial 

aprovado e devidamente certificado. Só passado esse tempo se considerava apto 

para exame, para o qual teria que pedir licença prévia à câmara, sendo a prova 

avaliada pelo juiz que cobraria pelo exame 200 reis, e um tostão para o escrivão 

(MELLO, s.d.: 29).  

Segundo a mesma fonte, cada ramo de especialização oleira tinha uma 

prova específica que seria realizada na presença do juiz :  

1. O aprendiz do offício de branco teria que produzir uma botica com 

todas as peças que n’ella se requerem;  

2. Para o exame do offício de verde e amarello era exigida a feitura 

de uma fornada com um alguidar grande e um tenor de almude;  

3. Para o exame no ofício de oleiro o aprendiz teria de executar um 

cântaro, uma talha, um alguidar de sacco de pão e outras peças que 

o juiz ordenasse (MELLO, s.d.: 29). 

A documentação notarial consultada deu conta apenas do aprendiz de 

olaria vermelha Manoel do Nascimento (atv.1747), originário da comarca de 

Santarém, que em 1 de julho de 1747, à data assistente em caza de Joao dos 

Santos mestre de olaria vermelha, participou como testemunha num ato de 

confissão de dívida que o mestre de olaria branca Francisco Rodrigues (atv.1714-

1748) e sua mulher confessavam sobre uma quantia em dinheiro que deviam ao 
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mestre de olaria branca Manuel de Carvalho (atv.1734-1754), sobre a venda que 

esse lhes fez de materiais de chumbo para a fábrica da sua olaria62 Face aos 

vários intervenientes neste ato notarial, a maior parte deles pertencentes a um 

estatuto superior dentro da corporação, interpretamos que o aprendiz em causa 

estava já bem integrado naquela comunidade profissional, para além do evidente 

indicativo da sua inserção no seio familiar do mestre, residindo em sua casa 

(assistente em casa de João dos Santos mestre de olaria vermelha). Este é, 

portanto, um exemplo de uma situação clássica na relação mestre-aprendiz, 

sendo comum que o mestre se obrigasse a satisfazer as necessidades básicas 

(alimentação, dormida, vestuário) da vida do aprendiz que acolhia na sua oficina. 

Por último os obreiros correspondiam aos trabalhadores assalariados que 

operavam na tenda sob as ordens do mestre, isto é, oleiros sem examinação nem 

aprovação na especialidade. Reportamo-nos especificamente aos operários 

auxiliares, designados na documentação como trabalhadores, obreiros ou 

trabalhadores de braço, que tinham como principal função o auxílio nas demais 

tarefas das olarias, adquirindo uma postura polivalente. Em 1609 é estabelecido 

em ata camarária que os obreiros que trabalhavam por dinheiro no ofício de 

oleiros, trabalhassem por jornal certo, cada dia, e não à peça ou à dúzia, sob pena 

do pagamento de mil reis pelo fabricante que os empregasse, por incumprimento 

(CARVALHO, s.d.: 22).  

Encontrámos na documentação notarial os casos de Felix Cardoso 

travalhador (sic) de barro, no entorno do oleiro Francisco Rodrigues (atv.1714-

1748), que assina como testemunha num contrato de arrendamento datado de 14 

de março de 174863, e também João Sebastião trabalhador do oficio de olaria 

branca que participa igualmente como testemunha numa escritura de procuração, 

juntamente com o oficial de olaria branca Jorge Marques (atv.1759-†ca. 1785), 

celebrada a 21 de março de 175964.  

Do mesmo modo, a documentação da Fábrica de Telha da Universidade 

oferece vários indicativos sobre os intervenientes no escalão em causa, 

envolvidos na laboração da fábrica, fornecendo inclusive os valores da jorna 

                                                      
62 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 5, N.º37. 

63 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 5, N.º40. 

64 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 6, N.º14. 
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aplicados, os quais oscilavam no período compreendido entre 1773 e 1776, entre 

80 reis a 180 reis. Estes operários auxiliares são identificados como 

trabalhadores, por vezes especificando-se a sua função no labor daquela 

manufatura: trabalhadores que andaram dando serventia ao preciso da fabrica65, 

trabalhadores da fatura da telha66, trabalhadores de dar serventia a fatura da telha 

e amassar os barros67, trabalhadores que dam aviamento68, trabalhadores de 

preparar o barro para a telha69, trabalhadores dos barros70, trabalhador que toma 

conta da fabrica71. 

 

2.1.3. O oleiro e outras especializações relacionadas: funções e 

dinâmicas sociais. 

É vasto o conjunto de dados documentais apurados sobre a atividade dos 

oleiros em Coimbra. Desde as cartas de oleiro coligidas por Joaquim Martins 

Teixeira de Carvalho, para o período entre 1537 e 1597, e também para o século 

XVII (CARVALHO, 1921:48-61; CARVALHO, s.d.: 49-51), aos dados apurados 

nos registos paroquiais recenseados por António Pacheco, Alexandre Pais e João 

Coroado, publicados sob a forma de lista e árvores genealógicas na obra 

Cerâmica de Coimbra do século XVI – XX (PAIS et alli, 2007). A estes dados 

publicados juntam-se agora os que apurámos na consulta ao fundo notarial de 

Coimbra, para o período compreendido entre 1699 e 1800; mais um vasto leque 

de dados que vem testemunhar o fenómeno de continuidade e consolidação da 

atividade oleira na cidade (Vd. Anexo 2 e Vol.2-Secção 1).  

O avultado número de intervenientes apurados como participantes na 

produção oleira de Coimbra setecentista, e a diversificação de especialidades 

associadas para um centro produtor com projeção secundária no contexto 

nacional, parece-nos descodificável com o crescimento económico daquela 

atividade. Esta leitura tem em conta, por exemplo, o aumento da procura daqueles 

                                                      
65 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 6.  

66 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 6. 

67 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 6. 

68 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 7. 

69 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 7. 

70 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 7. 

71 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 9. 
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produtos evidenciado nos números registados sobre a saída de loiça em navios 

através do porto da Figueira da Foz com destino a diversas paragens, entre elas a 

Galiza, o Brasil e Angola (Gráficos 1 e 2).  

A hipótese afigura-se-nos exequível se atendermos ao fenómeno que 

passamos a expor. Dado ao baixo nível tecnológico que imperava na indústria 

manufatureira urbana portuguesa do Antigo Regime, os únicos meios através dos 

quais se podia incrementar a produção dependiam de três fatores principais: 1. 

aumento do número de trabalhadores; 2. ampliação do número de instrumentos 

de trabalho; 3. e/ou alongamento da jornada laboral. Ora, os dados documentais 

conhecidos para a produção oleira conimbricense, pontuados pelo significativo 

número de intervenientes e diversidade das suas especializações oficinais vêm 

demonstrar que o primeiro fator é evidente na realidade setecentista, 

especialmente, na primeira metade da centúria.  

Do conjunto de elementos que apurámos na documentação consultada 

verifica-se que a designação oleiro é hegemónica, juntando-se por vezes, e não 

poucas, a especificação da sua especialidade como oleiro de barro vermelho, 

oleiro de vermelho, oleiro de louça branca, oleiro de louça vidrada, oleiro de 

vidrado e até a de malegueiro, anteriormente abordada.  

Como foi também já frisado, o oleiro não teria necessariamente que ser 

oficial, isto é, possuir carta de examinação, para trabalhar numa olaria; em geral 

só tirava a carta de ofício quando decidia estabelecer-se por conta própria, 

assumindo a responsabilidade da liderança de uma olaria. Assim, a sua referência 

afigura-se nas fontes documentais de grande ambiguidade, pela ampla 

diversidade de leituras que podemos obter a partir dos dados contributivos para a 

história da cerâmica, servindo, genericamente, como termo aplicado ao operário 

que trabalha numa olaria. Pode então dirigir-se simplesmente a qualquer 

interveniente, mais ou menos especializado, que aí opere numa das etapas da 

produção das peças (p.e. amassador, coador, rodeiro/oficial de roda, forneiro, 

pintor de louça, oficial de oleiro, e até mestre de tendas de olaria).  

Já a designação mestre oleiro, ou mestre de tenda de olaria, parece-nos 

mais explícita, remetendo para um estádio avançado na carreira do interveniente, 

correspondente à maturação do seu percurso profissional, surgindo na 

documentação maioritariamente associado a proprietário de olaria (embora seja 

importante sublinhar que este não é um facto linear). Dispondo de oficiais, 
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trabalhadores/ obreiros e pintores de loiça que tem a seu cargo como assalariados 

permanentes da sua olaria, o mestre oleiro é o responsável pela produção das 

peças, gerindo as composições das pastas argilosas, moagem de vidro e dos 

pigmentos necessários ao acabamento decorativo das peças, sua enfornagem e 

controle do processo de cozedura da chacota e sua vitrificação.  

Testemunhando o peso e consideração da atividade oleira na cidade, 

importa destacar que para o centro produtor de Coimbra se reportam alguns 

casos de oleiros que trabalham sob regime de exclusividade para instituições 

religiosas72 ou para a Universidade.  

A título de exemplo, para a última instituição referida destacamos o oleiro 

Bento Luís (atv.1653-1656), nomeado oleiro da universidade a 8 de agosto de 

1653:  

«[…]Nesta mesa foi aseite por oleiro da Universidade bento lois por 

se achar muito nesesario para acudir com sua obra para as da 

Universidade e se lhe mandou pasar Sua carta de oleiro della pellas 

rezois que alegou em sua petição e por outras que na dita meza se 

comsideraram e levou despacho em sua petição de como foi aseito 

na dita mesa por oleiro da Universidade e assinarão […]»73. 

Este artífice tem obra documentada de produção de telhas de gancho para 

a cobertura e tijolos para o pavimento, no âmbito das obras da Sala dos Capelos 

promovidas durante o reitorado de D. Manuel Saldanha (1639-1659), entre 1654 e 

1656. O Caderno de receita e despesa de 1653-1654 das obras da Universidade 

refere os seguintes pagamentos: 

«[…] Aos 18 de Setembro de 654 se regista aqui hum mandado que 

se pagasse a Bento Luis oleiro pera Manuel Froes, procurador do 

prebendeiro, lhe pagar 16 524 reis que importou a obra que fes pera 

a sala da Universidade na forma do rol dela, que apresentou […]» 

[fl.48v.º]  

«[…] (Aos 14 de Maio de 655) 7680 reis a Bento Luís, oleiro, de 

1280. Telhas de gancho que deu para a Sala […]» [fl.42] 

«[…] (A 7 de Agosto) 9000 reis a Bento Luis, oleiro que se lhe 

deviam da obra que fez para a Sala […]» [fl.52v.º] 

                                                      
72 Casos de Santa Clara e Santa Cruz. Vd.TAVARES,1982: 19. 

73 GARCIA, 1923: 287. Documento N.º201. Transcrito novamente por Vergílio Correia. CORREIA, 

1946: 178,180, 181. 
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«[…] Em 19 de Outubro 9720 reis a Bento Luis oleiro de 1430 tijolos 

para a Sala […]» [fl.57v.º] 

«[…] Aos 8 de Novembro de 656 […] 14600 reis a Bento Luis oleiro 

de obras que fez para a Universidade […] [fl.61]74. 

Passadas duas décadas a mesma instituição justificava a contratação de 

um oleiro por ter por antíguo costume, oficial serto para servir com brevidade e 

diligencia na obra que lhe fosse necessária. Assim mostra a escritura de 

obrigação com a Universidade que em 1673 fez o oleiro Nicolau Carvalho 

(atv.1673), oficial de louca vermelha e vidrada, telha e teyolo e a mais obra 

pertencente ao dito officio, morador em Coimbra na Rua de João de Cabreira. 

Este documento tem a particularidade de evidenciar o peso da reputação do 

oleiro, a importância da passagem de testemunho e tradição familiar no ofício75, 

fornecendo ainda preciosas informações sobre o alcance técnico da especialidade 

(sobretudo cerâmica de construção/ cerâmica arquitetónica), e, neste caso 

particular, sua relação com os mestres das obras da Universidade, e preços 

praticados: 

«[…] dizendo nella que por ser oficial de louca vermelha e vidrada, 

telha e teyolo e a mais obra pertencente ao dito officio por ser hum 

dos principais oficiais desta cidade e a dita universidade ter por 

antíguo costume oficial serto para servir com brividade e diligencia 

na obra que lhe fosse nesesaria do dito oficio, asy e da maneira que 

o fizera seu sogro francisco fernandes ya defunto, pedindo-lhe fisese 

merçe aseitalo por oficial sa da (sic) Universidade en lugar do dito 

seu sogro mandando-lhe paçar carta na forma costumada e sendo 

vista a dita petição em meza de oje pelos ditos senhores se lhe dera 

despacho que o aseitavao, com declaração que avia de fazer as 

telhas de gancho para os telhados a sinco mil e quinhentos reis o 

milheiro e a mais obra na forma que se fazia para a cidade; e 

fazendo obrigação se lhe paçaçe carta na forma costumada, e 

sendo dado este despacho elle o aseitara, e para o aver de comprir 

disse perante mim e as testemunhas deste instromento no fim delle 

                                                      
74 Notas do Caderno de receita e despesa de 1653-1654, recolhida por Vergílio Correia – 

CORREIA, 1946: 181, 183, 184, 187 

75 Exemplo de endogamia: Nicolau Carvalho é genro do oleiro Francisco Fernandes, naquela data 

já falecido, o qual terá sido também oleiro da universidade. 
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nomeadas e asinanadas (sic) que se obrigava a fazer para a dita 

Universidade toda a telha; teyolo, e mais obra toquante a seu officio 

a todo o tempo que lhe fosse mandada fazer em muita ou pouca 

quantidade muito bem feita e de receber; e a contento dos mestres 

das obras da dita universidade com toda a diligencia e brevidade 

que possível fosse, sem meter outra de premeio para pessoa 

alguma assim em verão, como em inverno, como milhor o tempo 

desse lugar, para que não tivessem detrimento as obras e concertos 

que necessários fosem a dita universidade e a suas cazas e 

telhados levando somente levando somente (sic) por quada milheiro 

de telhas de gancho sinco mil e quinhentos reis e a mais obra pelo 

preço comum desta cidade a qual faria toda bem lavrada e cozida de 

modo que lhe não pudesse ser rejeitada sob pena de que não o 

comprindo asy e faltando com alguma cousa das sobreditas, pagar 

todas as perdas e danos que a dita Universidade pelo contrario 

recebeu alvidradas por mestres ajuramentados, e faltando com 

qualquer obra por sua culpa ou omisao no tempo devido, a 

Universidade a poderia mandar tomar em qualquer parte aonde 

achace a seu contento pelo preco que correse […]» (ALMEIDA, 

1970: tomo I, 271-272) 

No contexto da diversidade de mesteres que compunham um dos quadros 

sociais mais típicos do Portugal do Antigo Regime, os oleiros respeitavam a 

cultura profissional tradicional dos artífices, transmitida de pais para filhos, 

realidade que condicionaria as suas relações sociais, caracterizadas pela união 

estamental. No âmbito da atividade manufatureira das olarias de Coimbra, a 

documentação indica que a corporação dos oleiros, pertencente ao conjunto 

tradicional das corporações primárias, mantinha relações sociais modestas e 

circunscritas à sua classe laboral ou a outras congéneres. A mobilidade é 

principalmente vertical, consistindo a ascensão estamental máxima no atingimento 

dos cargos cimeiros dentro da corporação dos oleiros. 

A mobilidade social dos oleiros na Coimbra seiscentista e setecentista 

ocorre no interior do seu estamento, como comprovou o citado estudo 

genealógico publicado em Cerâmica de Coimbra do século XVI-XX (PAIS et alli, 
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2007). Os resultados apresentados, apurados nos registos paroquiais76, 

comprovam a mobilidade profissional geracional, e a endogamia daquele grupo. É 

frequente verificar que as colaborações profissionais entre oleiros e pintores de 

loiça ficavam muitas vezes seladas com casamentos, à boa maneira mesteiral. 

Este aspeto foi pioneiramente constatado por António Augusto Gonçalves ao 

afirmar que a corrente de fabricação local possuía uma ascendência de 

continuidade tradicional e vigorosa (GONÇALVES, 1899: 226), facto comum na 

organização mesteiral, constatado desde a Idade Média77.  

No âmbito das alianças matrimoniais endogâmicas destacamos o 

documento de dote, datado de 14 de julho de 1705, realizado por Ana Francisca, 

viúva do oleiro Cristovão Francisco (atv.1699-†ca.1705)78, que doava à sua filha 

Escolástica de São Bento casada com Bento dos Santos humas casas de olarias 

citas no fundo da Rua de Tingerodilhas da pontinha para baixo aonde chamão a 

Madalena79. No mesmo documento é indicado que a mesma Ana Francisca tinha 

feito o mesmo tipo de doação de outras casas de olarias à sua filha Maria da 

Nazaré casada com Manuel Francisco80.  

O mesmo Manuel Francisco (atv.1705-1714) surge ativo em 1714 como 

mestre oleiro, morador nas Olarias, em casas ao fundo da Rua de João Cabreira 

com humas tendas de olaria com seu quintal81, a propriedade que tinha herdado 

dos seus sogros Cristovão Francisco oleiro e Ana Francisca. Quanto aos seus 

                                                      
76 AUC, Livros de Registos paroquiais para as seguintes freguesias: São João de Santa Cruz – 

batismos (1546-1830), casamentos (1558-1840), óbitos (1558-1848); Santa Justa – batismos 

(1583-1855), casamentos (1723-1831), óbitos (1583-1754): São Bartolomeu – batismos (1606-

1844), casamentos (1691-1787); São Tiago (casamentos (1700-1810). (PAIS et alli, 2007: 131). 

77 A autoridade paternal na rotina do aprendizado entre os filhos foi ponto assente até aos finais da 

Idade Média, sendo posteriormente ultrapassado pelas novas dinâmicas comerciais com a 

abertura ao exterior, aumento da população citadina, chegada de artífices estrangeiros, e até 

fenómenos migratórios de artífices dentro do reino (CAETANO, 1943: XIV). 

78 Cristovão Francisco surge-nos na documentação notarial em duas notas, datadas de 9 e 10 de 

dezembro de 1699, assinando como testemunha numa procuração e como interveniente num 

contrato de dinheiro, sendo identificado, respetivamente, como mestre de tendas de louça vidrada 

e oleiro de louça vidrada. Vd. Vol.2. Secção 1, Quadro 1, N.os 2 e 3. 

79 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 1, N.º36. 

80 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 1, N.º36. 

81 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 2, N.º85. 
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cunhados, Escolástica de São Bento e Bento dos Santos, em 1714 eram 

moradores na Rua Direita, desconhecendo-se, até à data, papel ativo na produção 

oleira, surgindo como meros proprietários das tendas doadas em 1705 por Ana 

Francisca, sua mãe e sogra, situadas ao fundo da Rua de Tingerodilhas, que 

partiam com a rua pública82. Nestas tendas instalou-se o oleiro Luís de Paiva 

(ca.1664 -†1742)83, o qual as deveria ocupar já em 171284, tendo sido celebrado 

novo contrato de arrendamento a 05 de Abril de 1717, por quatro anos com os 

senhorios Bento dos Santos e Escolástica de São Bento, pagando a quantia de 

sincoenta mil e trezentos e oitenta reis85. 

A documentação notarial analisada no âmbito da presente investigação, 

considerando os ofícios discriminados para as testemunhas que participam em 

instrumentos de compra e venda, testamentos, contratos de dinheiro, distratos, 

entre outros, confirma a realidade das relações profissionais e, principalmente, a 

predisposição para ligações familiares entre os intervenientes. Por outro lado, as 

fontes primárias denunciam ainda a proximidade a outros ofícios residentes nas 

imediações das olarias (sapateiros, ourives) ou com relação indireta à sua 

atividade manufatureira (barqueiros, boticários, pintores) (TAVARES, 1982:16-17). 

Verifica-se, portanto, que o peso das relações profissionais entre membros do 

mesmo ofício e/ou ofícios relacionados à atividade profissional, recai na 

preferência desses indivíduos como testemunhas e/ou fiadores. 

                                                      
82 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 2, N.º85. 

83 O oleiro Luís de Paiva era o irmão mais velho de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) (que nos 

interessa particularmente pela sua relação especial com a produção azulejar) e tem atividade 

documentada como oleiro desde 02 de Junho de 1708 (Vd. Vol.2. Secção1, Quadro1, N.º44). Filho 

do oleiro João de Paiva (atv.1686-1696) e de Margarida Simões, casou com Ana Pessoa (†1739) 

(PAIS et alli, 2007:139, 154) e em 1729 era mestre de tendas de olaria branqua (Vd. Vol.2. 

Secção1, Quadro 3, N.º34). Faleceu em Coimbra a 5 de Agosto de 1742 na freguesia de Santa 

Cruz (PAIS et alli, 2007:139, 154). 

84 Já que Bento dos Santos surge como seu fiador numa nota de obrigação de dívida, datada de 

26 de Fevereiro desse ano, sobre um valor que devia a Valentim Fernandes, também morador nas 

Olarias, sobre o pagamento de um macho, barros e outros petrechos necessários para a sua 

tenda. Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 2, N.º 80. 

85 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 2, N.º102. 
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Paulino Tavares ao caracterizar a realidade das olarias de Coimbra no 

século XVII refere o caso do oleiro João de Paiva (atv. 1686-1696)86 morador nas 

Olarias, que faz um contrato com o seu cunhado António Simões, praticante na 

botica do hospital real, para efeito de lhe largar humas moradas de cazas e tendas 

de oleiro em que ele João de Paiva vive pelo preço de 40 mil reis (TAVARES, 

1982: 16). Anos antes, a 5 de janeiro de 1678, o mesmo António Simões, então 

estudante natural desta cidade, filho de Miguel Simois da mesma, sendo provido 

do partido de boticário (dos que Sua Alteza manda prover em a dita universidade 

em estudantes Cristãos velhos que nella estudao e querem aprender o officio de 

botiquario), sendo necessário dar fiança e fazer obrigação na forma do 

Regimento, deu satisfação para o qual efeito, apresentando João de Paiva oleiro e 

morador naquela cidade, como fiador e principal pagador, para que em cazo que o 

dito António Simois faltasse a qualquer das couzas a que pelo dito Regimento 

estivesse obrigado, hipotecava elle fiador umas temdas de olarias que partem 

com ilena marques desta cidade, que valerao cento e quarenta mil reis, os quais 

bens disse herao seus livres e dezembragados sem os ter obrigados a outra 

couza (ALMEIDA, 1970, tomo I, 278-280).  

Caso semelhante é o do oleiro Manuel Luís (atv.1664-1678)87, apresentado 

como fiador na celebração da escritura de fiança, datada de 31 de janeiro de 

1678, que dava Domingos Esteves para efeito de receber o ordenado do partido 

de medicina de sua Alteza em que fora provido e por assim o ordenar o regimento 

dos médicos e boticários. Para tal, Manuel Luís disse que obrigava umas tendas 

de oleiros que tinha no terreiro de sima das olarias que partem de huma banda 

com a Runa e da outra com Manuel Simois oleiro88 e com Maria Ferreira oleira as 

quais valiam sessenta mil reis (ALMEIDA, 1970: I, 281-283).  

                                                      
86 O oleiro João de Paiva tem atividade documentada entre 1686 e 1696. Do seu casamento com 

Margarida Simões resultam seis filhos, entre os quais o Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) que 

adquire substancial relevância no que à produção de azulejo diz respeito (PAIS et alli, 2007:138, 

154). 

87 Manuel Luiz é reportado como pintor de loiça em 1664, num registo de batismo da freguesia de 

Santa Cruz. PAIS et alli, 2007: 137. 

88 O oleiro Manuel Simões (atv.1645-1679) casa em 1695 com Elena Simões (PAIS et alli, 

2007:138,153).  
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Para o século XVIII temos, por exemplo, Manoel Lial mestre de olaria (atv. 

1715-1742)89 constituído como fiador e principal pagador, a 11 de maio de 1729, 

de António Lial, provido de hum partido de boticário de Sua Majestade, filho de 

António Jorge da vila de Pedrogão Grande, obrigando em especial huma morada 

de cazas à pontinha no bairro das olarias da cidade (ALMEIDA, 1974: 77-78). 

Frisou Joaquim Teixeira de Carvalho que nos séculos XVI e XVII poucos 

oleiros sabiam assinar, sendo comum o recurso a sinais como validação na 

assinatura de documentos de vínculo legal, os quais revelavam maior ou menor 

disposição para o desenho e criatividade (CARVALHO, 1921: 61). Da 

documentação analisada, verificámos que até ao final da primeira metade do 

século XVIII é ainda comum encontrar artífices que não saibam assinar, 

assinando de cruz, ou com medíocre desenvoltura [Figs.15-18]. Encontramos a 

persistência do recurso a sinais como substituição de assinaturas em 

instrumentos da mais variada natureza envolvendo oleiros, sobretudo nas 

primeiras décadas de Setecentos. Já na segunda metade da centúria, os oleiros 

que produziam obra de encomenda em larga escala (mestres de tenda de olaria, 

pintores de azulejo e pintores de loiça) sabiam assinar sem dificuldades.  

No século XVII, Paulino Tavares, de acordo com os dados apurados a partir 

da documentação da finta, entre 1610 e 1613, e por comparação com a 

Repartição das Sisas para o ano de 1567, a classe parece ter perdido poder 

económico por via da redução das margens de lucro, empobrecendo os artífices 

(TAVARES, 1982: 14-15). De uma taxação média de 1000 reis no século XVI, 

pratica-se entre 1610-1613, uma taxação média de 200 a 300 reis, facto 

acompanhado pela alteração no seu estatuto oficinal, tendencial à especialização 

                                                      
89 O oleiro Manuel Leal (atv. 1715-1742) é o filho do também oleiro Manuel Leal (†1698) e de 

Maria de Paiva (†1715), irmã de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734), tendo casado com Teresa 

Duarte (Loba) em 1715, tendo sido testemunhas desse matrimónio o seu tio Agostinho de Paiva 

(atv.1695-†1734) e o pintor Manuel da Silva (PAIS et alli, 2007:54). Está documentada a sua 

atividade entre 1729 e 1742 (ALMEIDA, 1974:77-78; PAIS et alli, 2007: 142,150). A 13 de maio de 

1733 eram-lhe arrendados os terradigos do Louriçal, pertença da Universidade de Coimbra, pela 

quantia de 46 mil reis e se obrigava elle rendeiro a pagar em duas pagas iguais huma no meio do 

ano e outra no fim dele (ALMEIDA, 1974: 119-122). Atingiu posição de destaque no meio oleiro, 

enquanto mestre de tenda de olaria, adquirindo relações sociais de algum destaque tal como 

confirma o facto de ter tido como padrinhos dos seus filhos a mulher do Juiz executor do Cabido, o 

arquiteto Gaspar Ferreira ou o pintor de olios Manuel da Silva (PAIS et alli, 2007: 53-54). 

 
Figura 15 | A fruste assinatura do 
oleiro Manuel Marques (atv.1700-
†ca.1707) o vinte anos na escritura de 
compra datada de 7 de julho de 1700 
no livro de notas do tabelião Manuel 
Pinheiro. 
 

 
Figura 16 | Idêntica situação para o 
oficial de pintor de loiça João Duarte 
(atv.1700) numa escritura de 
procuração datada de 10 de 
dezembro de 1700 no livro de notas 
do tabelião João Dias Gomes. 
 

 
Figura 17 | A cruz do mestre de tenda 
de louça branca Marcos Martins 
(atv.1700-ca.1721) num contrato de 
arrendamento datado de 18 de abril 
de 1701, redigido pelo tabelião João 
Dias Gomes. 
 

 
Figura 18 | A cruz do mestre de olaria 
Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) 
numa escritura de compra e venda 
datada de 27 de fevereiro de 1728, 
num livro de notas do tabelião 
Francisco Andrade Pessoa. 
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técnica (TAVARES, 1982: 14-15). A documentação das devassas auxilia na 

composição do quadro social desfavorável dos oleiros de Coimbra nos inícios do 

século XVII; situações de roubo e violência são reveladas pela documentação, 

assim como a interferência de outros ofícios no negócio da venda de loiça e 

propriedade de olarias (TAVARES, 1982: 16). 

Neste quadro de crime e delinquência detetámos, no decurso de 

Setecentos, curiosos episódios associados à vida privada dos intervenientes, 

possibilitados pela leitura de algumas escrituras de perdão.  

Em Junho de 1724 o oleiro Manuel de Paiva (atv.1724-1759) dava perdão 

ao seu companheiro de tenda no mesmo ofício Manoel da Silva pintor de louça 

(atv.1721-1724), por toda e qualquer injúria ou afronta, e em especial pelas 

palavras afrontosas provocadas de hira e paixam que precipitaram que Manuel da 

Silva na mesma ocasiam fizera acção para lhe atirar com huma arma de fogo 

estando em sua caza, gesto que levou Manuel de Paiva a denunciar o ato junto às 

justiças de sua magestade. Entendendo, então, Manuel de Paiva que a sua 

queixa terá sido dada injustamente, já que a arrebatada atitude podia ser receio 

ou representação sua somente, declarava que tudo lhe perdoava pello Amor de 

Deos para que o mesmo também lhe perdoe seus pecados90. 

Outro episódio, associado a questões de honra, é o revelado pelo perdão 

que o mestre de tendas de olaria Luís de Paiva (ca.1664-†1742), e sua mulher, 

deram, em 25 de abril de 1729, a Francisco da Cruz ofecial de oleiro de branco 

(atv.1729-1766), na sequência de este último por sujeição e leivosia, honra e 

virgindade tirar a sua sobrinha Jacinta Pessoa assistente em sua caza, o que 

desencadeou a sua prisão. Reconhecendo Luís de Paiva que a denúncia de tal 

ato terá sido movida por pessoas inimigas do dito Francisco da Cruz, e porque 

conhesião que o animo do sobredito não hera ofenderlhe sua caza, antes o fazer 

o que fez hera com animo de cazar e receber a dita Jacinta Pessoa por sua 

legitima molher, como ainda estava pronto com o mesmo amor e afeição e lhe 

tinha para com ella cazar, e que sendo cazados já daqui em diante, lhe perdoavão 

pello amor de deus toda a emjuria91. 

                                                      
90 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º24. 

91 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º34. 
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A 31 de julho de 1742 Maria Carvalha, mulher de António Marques oleiro 

(atv.1734)92, dava perdão ao oleiro Francisco Rodrigues (atv.1714-1748) por duas 

disputas que requereu contra ele na justiça, uma do furto de huma mantilha e 

outra de pancadas, por quanto tudo lhe perdoa para que o Senhor lhe perdoe 

seos pecados e do dito perdoado não quer nada nem ahinda daquilo que pella 

justiça lhe for julgado 93. 

A partir do último quartel do século XVII surgem indícios de um novo 

processo de desenvolvimento e afirmação das olarias de Coimbra, sobretudo pela 

celebração de contratos de dinheiro entre oleiros, compra e venda de 

propriedades urbanas e rústicas, e também o surgimento de novas 

especializações dentro do meio oficinal como o oficial de ladrilhador ou o oficial de 

azulejaria – caso de Simão Álvares (atv.1674) que em 1674 vivia em humas casas 

na Rua das Mostardeiras que vai da porta principal de São Bartolomeu para o 

cais, e pegam com o forno que foi do bacharel Francisco de Sousa (TAVARES, 

1982: 16). 

A documentação que reunimos para o século XVIII acusa, sobre a realidade 

social dos oleiros, indícios de formação de uma pequena classe enquadrável na 

chamada pequena burguesia profissional e comercial do Antigo Regime, surgindo 

alguns nomes associados à situação de proprietário de património imobiliário 

urbano, enquanto senhorio de olarias. Inseridos no grupo de pequenos e médios 

comerciantes associados aos consumos quotidianos urbanos, os oleiros revelam 

para o século XVIII uma situação socioeconómica num quadro de 

desenvolvimento da privatização da propriedade imobiliária urbana que atrai 

investimento, e denuncia o alargamento do rendimento e, consequentemente, do 

poder económico e social de alguns membros da classe.  

É, portanto, frequente encontrar oleiros como proprietários de tendas numa 

intensa dinâmica de compra e venda de propriedades, quer sob a forma de 

parcelas urbanas no território do Bairro das Olarias (maioritariamente), quer sob a 

forma de parcelas rústicas nos arrabaldes da cidade ou em outros pontos do 

território do concelho (situação mais residual). A mutabilidade das unidades 

produtivas do Bairro das Olarias é portanto ponto assente, paralelamente ao 

                                                      
92 PAIS et alli, 2007: 141.  

93 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º5. 
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cenário de exploração prolongada, fenómeno só compreensível se considerarmos 

a proximidade entre oleiros e, sobretudo, as suas relações de parentesco e 

sentido corporativo.  

O investimento fundiário revela-se como principal apontador do caminho de 

mobilidade vertical na ascensão social de alguns mestres oleiros, a par com a 

apropriação de cargos de destaque no campo corporativo. Por outro lado, surgem 

também alguns casos em que a satisfação de dívidas está também em causa. 

Verifica-se que o aceso à propriedade urbana e/ou rural ocorre sob as três vias 

tradicionais: 1. através de heranças (a transmissão post-mortem constitui a mais 

habitual forma de acesso à propriedade; por vezes revela-se efémera, sendo 

também comum a venda de tais bens); 2. a aquisição por compra de parcelas 

para exploração direta, como complemento à atividade principal; 3) a aquisição 

por compra de parcelas para rentabilização (aluguer a outrem), numa atitude que 

caracteriza uma minoria, e é enquadrável na chamada burguesia mercantil. 

Outros casos surgem também no Bairro das Olarias de Coimbra em que 

oleiros habitam em casas cuja propriedade pertence a membros ou instituições 

dos estratos privilegiados: nobres, fidalgos, cavaleiros, e sobretudo, a Igreja 

(instituições monástico-religiosas e confrarias)94. O pagamento de quantias anuais 

sob a forma de contratos de foro ou subforo é comum: por exemplo, propriedades 

aforadas à Universidade, ao Mosteiro de Santa Cruz, Convento de São Domingos, 

Convento de Santa Ana, ou ao Hospital Real. O artesão pode então assumir um 

papel intermediário, enquanto proprietário de domínio útil de uma ou várias casas 

para além da que habita, tendo-as entregues em subforos – situação normalmente 

associada à minoria acima referida. Será a mesma minoria que surge em plano 

destacado na compra e venda de propriedades, verificando-se a distribuição 

equitativa dos “artesãos-elite”, numa proporção igual entre vendedores e 

compradores, sendo que os artesãos protagonistas surgem como compradores. 

É, portanto, comum vermos determinado mestre oleiro associado à casa 

onde habitava e, simultaneamente, onde tinha o seu espaço oficinal e balcão de 

venda; ou ainda, a outras residências nas proximidades ou até tendas de olaria – 

facto que acusa algum desafogo económico, por consequência da expansão do 

                                                      
94 Vd. Ponto 1, Catálogo das Olarias de Coimbra ativas em Setecentos e moradas de assistência 

dos intervenientes. 
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seu negócio, num ambiente favorecido pela estável conjuntura politica, social e 

económica de Setecentos, sobretudo na primeira metade.  

O arrendamento de tendas de olaria foi comum em Coimbra no século 

XVIII. A transmissão por herança de património é a situação mais frequente para 

as propriedades associadas aquela função, sendo comum o seu arrendamento 

como forma de rentabilização e, ao mesmo tempo, de consolidação da prática do 

ofício, e das redes de sociabilização dos artífices intervenientes. Como ilustração 

destes aspetos, destacamos o contrato de arrendamento de umas tendas de 

olaria branca celebrado entre o oleiro Manuel Carvalho (atv.1734-1750), 

proprietário, e o mestre de tendas Joseph Ferreira (atv.1709-1736), em 3 de 

março de 1736, no qual é especificada a necessidade de obras de manutenção 

das tendas, com a obrigação do senhorio levantar o forno e proceder ao arranjo 

dos telhados, e, também, a curiosa clausula de se obrigar a comprar aos 

rendeiros todas as louças que puder: 

«[…]por elle dito Manoel Carvalho e sua molher me foi dito […] que 

elles por este publico instromento, e na milhor forma que podiam e 

mais valida fosse, arendavam e davam por arendamento ao dito 

Joze Fereira e sua molher Isabel Simois as suas tendas de olaria 

branca que tem nas olarias desta cidade, por assim estarem 

justados e contratados e isto por tempo de nove annos compridos e 

acabados os quais hamde comessar a correr e ser seu primeiro dia 

de Sam Joam Baptista deste presente anno de mil setecentos e 

trinta e seis e hamde findar em outro tal dia do anno que há de vir de 

mil setecentos e quarenta e sinco ou tempo que na verdade for de 

sorte que sejam os ditos nove annos compridos e acabados e isto 

em preço certo e quantia em cada hum delles de vinte e sinco mil 

reis pagos em hum so pagamento e o primeiro foram elles rendeiros 

por dia de Sam Joam do anno que ha de vir de mil e setecentos e 

trinta e sete e que dahi em diante hiram fazendo todos os mais 

pagamentos sucessivamente huns apoz outros pelos ditos dias e 

tempos asima ditos sem falha ou demenuicam alguma nem 

entrepollacam de huma paga para outra e lhe pagaram o dito 

dinheiro forro e livre em cada hum anno com a condissam delles 

senhorios pagarem os pedidos e foros que forem lançados de novo 

e as ditas tendas já tiverem e serem mais obrigadas elles senhorios 
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o mandaram levantar o forno das ditas tendas e virar os tilhados 

dellas não neste primeiro anno mas logo no segundo e fazerlhe 

todos os mais consertos que elles quiserem como suas próprias e 

também se obrigam a comprar aos ditos rendeiros todas as louças 

que poderem para lhe o ajudarem a gastar e por elles rendeiros 

Joze Ferreira e sua molher me forao dito em presença das ditas 

testemunhas que elles tomavam e aseitavam sobre si este 

arrendamento […] e disseram mais elles senhorios que se 

obrigavam a mandar abrir huma porta na caza da lenha para 

serventia das ditas tendas e isto the Agosto deste mesmo anno e 

que senam poderão arepender elles senhorios sobre a mesma 

[…]»95 

Outra componente da situação estamental dos mesteres no Antigo Regime, 

a par com a organização corporativa profissional, é a organização de confrarias 

que realizavam atividades religiosas e cultuais, adquirindo especial visibilidade em 

manifestações sociais de procissões (de que a procissão de Corpus Christi é 

paradigma) e outro tipo de cortejos públicos, que refletiam a organização social 

vigente. Estas práticas confraternais viriam a adquirir relevante importância para a 

coesão estamental corporativa. Os artífices, além de garantirem a celebração de 

missas pela salvação das suas almas, poderiam doar bens imóveis, objetos 

valiosos, e capital às irmandades, situação comum na ausência de descendência.  

Para a realidade conimbricense está documentado o regimento da 

procissão de Corpus Christi, datado de 10 de junho de 1517, dando conta das 

doze bandeiras dos ofícios principais: 1.ª ferreiros e serralheiros; 2.ª carpinteiros; 

3.ª cordoeiros, albardeiros, tintureiros e odreiros; 4.ª oleiros96, 5.ª pedreiros e 

alvanéis; 6.ª alfaiates, 7.ª sapateiros; 8.ª tecelões; 9.ª correeiros; 10.ª cirieiros; 

11.ªataqueiros; 12.ª barbeiros (LOUREIRO, 1938-1939a: 98-103). Temos, então, 

                                                      
95 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 4, N.º12.  

96 «[…] Os oleiros sam obrigados de ffazer huma boa dança despadas que no deçaa de dez omes 

despostos he que bem o saibam ffazer/. E hum Rey com sua coroa e page bem vestidos e louçãos 

he hum tamboyl ou gayta e huma boa bamdeira e amdir em precição apolos barqueiros [sem 

bandeira]/. E isto ham de fazer asy os da cidade como os do termo sob pena de ho Juiz deles 

emcorrer em pena de quinhentos reis para a cidade […]». Passagem extraída da transcrição de J. 

Pinto Loureiro do Regimento da Procissão do Corpo de Deus de Coimbra, de 10 de junho de 1517. 

(LOUREIRO, 1938-1939a: 99). 
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os oleiros numa quarta posição de destaque, situação que atesta a importância 

daquela atividade na cidade à época.  

Os oleiros de Coimbra eram ofício embandeirado, tendo a dignidade de 

exibir e desfilar sob o pendão patronal de Santa Justa e Santa Rufina, padroeiras 

do ofício, formando a confraria e cabeça da bandeira97. A participação social nos 

rituais religiosos promovidos pela irmandade transformava-a em espaço 

privilegiado de sociabilidade, consolidando a união corporativa. Permanece por 

conhecer aprofundadamente a estrutura desta irmandade em Coimbra, contudo, 

percebemos por alguns dados documentais recolhidos que a irmandade se 

mantinha sólida, enquanto instituição agregadora de interesses comuns, 

mantendo ativas as suas estruturas base, em finais do século XVIII, preservando 

o património comum aos membros, como o caso de barreiros aforados e outras 

propriedades. Veja-se o caso do barreiro aforado à Fábrica de Telha da 

Universidade (1773-1779), onde aquela manufatura colhia o barro: no olival que 

servia de barreiro junto da Capella de Nossa Senhora do Loreto ao pé do Monte 

Olivete por de traz do lugar da Pedrulha 98, foreiro à Colegiada de Santa Justa em 

sete alqueires de azeite 99. A documentação associada à Fábrica de Telha da 

Universidade revela também a compra de uma propriedade ao pároco e 

beneficiados de Santa Justa, como administradores do legado deixado a Santa 

Justa e Santa Rufina, nomeadamente hum pedaço de quintal para a dita fábrica, 

na Rua João de Cabreira, por 30 mil reis e foreiro a Santa Justa 100 

Outras irmandades disputariam, porém, as práticas confraternais da classe, 

como o caso da irmandade do Senhor Jesus da igreja de Nossa Senhora do 

Rosário, que parece assumir alguma importância nos momentos finais da vida de 

alguns artífices e respetiva família, tal como parece transparecer nalguns 

testamentos recolhidos.  

                                                      
97 A confraria de Santa Justa e Santa Rufina de Coimbra estava ereta, em meados de Setecentos, 

no Mosteiro de Santa Cruz. Data de 16 de julho de 1756 uma procuração dirigida por dois 

mordomos da dita confraria, o mestre de olaria branca Manuel Gomes Figueira e o azulejador 

Bento José do Rego, constituindo como procurador da confraria o solicitador do número da 

Relação do Porto, Francisco Lourenço de Sequeira (Vol.2, Secção 1, Quadro 6, N.º10) 

98 Atualmente na Estrada do Loreto, à Quinta do Loreto, Pedrulha (Coimbra). 

99Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 1.  

100 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 1. 
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Logo em inícios do século XVIII, Helena Marques, viúva do mestre de 

tendas de louça branca António Pereira (†ca.1708), moradora em casas ao fundo 

da Rua da Moeda, assinava, a 2 de junho de 1708, o seu testamento na presença 

de sete ilustres mestres oleiros do meio conimbricense – três dos quais, irmãos da 

família Paiva (Luís, Clemente e Agostinho) – estipulando para além dos seus 

herdeiros, os seus desejos piedosos, e em particular o sepultamento na igreja de 

Nossa Senhora do Rozario na Capella de Jesus de que era Irmãa 101. 

Novamente, um testamento datado de 16 de setembro de 1729, recolhido 

no fundo do tabelião Raimundo António de Macedo, revela o sentimento religioso 

e piedade familiar que é comum aos indivíduos da classe. Bento Gomes mestre 

de tendas pintor de louça (atv.1719-1729)102, morador no Terreiro das Olarias, 

manifestava com grande detalhe a sua vontade sobre as práticas fúnebres que 

desejava receber à data da sua morte, declarando a especial ligação com os 

frades de São Francisco da Ponte: 

«[…] hera sua vontade que seu corpo fosse emvolto no habito de 

Sam Francisco, e os mesmos rellegiosos o acompanharam, 

dandoselhe a esmolla costumada, e que queria foce seu corpo 

sepultado na Igreja da Senhora do Rozario, e que se lhe fariam 

meyos ofiçios e que se lhe deriam por sua alma trinta missas de 

esmolla de cem reis por huma e que deixava por sua erdeira e 

testamenteira de todos seus bens moveis e de raiz havidos e por 

haver que por qualquer principio lhe pertenssam a sua molher Brazia 

Simões, a quem pedia muito por merçe lhe deçe comprimento a tudo 

o que neste seu testamento declara, e que queria mais que a dita 

sua mulher erdeira e testamenteira lhe mandaçe dizer mais dês 

missas pella sua alma da sobredita esmolla de cem reis e que esta 

hera a sua ultima e derradeira vontade[…]»103. 

Nova referência ao desejo de sepultamento na igreja de Nossa Senhora do 

Rosário surge no testamento, datado de 14 de março de 1730, de Domingas 

Francisca, também residente no Terreiro das Olarias, viúva do oleiro António de 

                                                      
101 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 1, N.º43. 

102 Bento Gomes nasce no seio da família Gomes com tradição de produção oleira, e em particular 

de faiança (malegueira), desde inícios do século XVII. A 06 de janeiro de 1721 casou com Brásia 

Simões, estando reportado como ativo desde 1719 (PAIS et alli, 2007:139, 147). 

103 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 3, N.º36. 
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Sousa (atv.1700-ca.1722) e irmã de Francisco Martins oleiro (atv.1717-1741). 

Naquela nota, que acabou por não ter efeito, manifestava o desejo de deixar como 

herdeira de todos seus bens móveis, sua neta, filha de seu filho Antonio de 

Souza104, instituía o seu irmão Francisco Martins oleiro (atv.1717-1741) como seu 

testamenteiro, e ainda expressava a vontade de que o seu corpo fosse enterrado 

na igreja de Nossa Senhora do Rozario na sepultura dos irmãos do Senhor Jesus 

da dita Igreja 105. 

Para o templo mencionado não encontramos, ao presente, relação direta na 

cidade ao orago referido na documentação106. Dadas as referências nos 

documentos citados às ligações aos frades franciscanos e a uma 

irmandade/confraria ereta naquele templo dedicada ao Senhor Jesus, parece-nos 

que deve corresponder à igreja do convento de São Francisco da Ponte, que 

contava com invocação mariana (veja-se a imagem na fachada), popularmente 

referida como Nossa Senhora da Conceição, invocação que transitaria mais tarde, 

em 1743, para a capela da Ordem Terceira de São Francisco107. Por sua vez, a 

descrição da desejada prática post-mortem expressa pelo mestre de tendas pintor 

de louça Bento Gomes (atv-1715-†ca.1729) de que o seu corpo fosse emvolto no 

habito de Sam Francisco e os mesmos rellegiosos o acompassem no momento da 

sepultação, remete para a prática comum dos irmãos terceiros franciscanos. Outro 

dado que nos faz ler a invocação de Nossa Senhora do Rosário em 

correspondência à igreja do convento franciscano de São Francisco da Ponte é o 

de aquele templo ter tido uma capela lateral do lado da Epístola com a invocação 

do Santo Cristo 108, que poderá então associar-se à referida irmandade do Senhor 

Jesus mencionada por Domingas Francisca. 

As cláusulas espirituais de ambos os testamentos referidos, sobretudo o do 

mestre de tendas pintor de louça Bento Gomes, indiciam um nível social 

acomodado dentro da classe dos oleiros da Coimbra setecentista. Para a 

                                                      
104 Exemplo de homonímia interna. 

105 Vd. Vol.2. Secção1, Quadro 4, N.º2. 

106 No bispado de Coimbra tivemos conhecimento de um único templo com irmandade/confraria do 

Senhor Jesus, a Capela de Nossa Senhora do Rosário no concelho de Verride. 

107 A Ordem Terceira de São Francisco de Coimbra foi fundada a 5 de janeiro de 1659, sendo 

aprovada pelo Superior Provincial da Ordem Frei Manuel da Esperança a 6 de fevereiro de 1660.  

108 SANTOS; 1997; LOPES, 1998. 
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formulação desta suspeição consideramos o critério cumulativo dos seguintes 

elementos: a eleição de sepultura privilegiada na igreja do convento franciscano; a 

presença nas cerimónias fúnebres de elementos da comunidade religiosa 

franciscana; e as missas estabelecidas 109. 

Outro indício referente aos elos de solidariedade criados pela ajuda e 

proteção mútua é o sistema de crédito e/ou fiança que verificamos ser praticado 

no meio com alguma frequência. Os vínculos de solidariedade e auxílio mútuo, em 

que todos contribuem para a proteção e amparo dos membros do seu ofício, 

encontram na concessão de créditos e/ou fianças, uma outra componente das 

relações dos vários indivíduos das corporações de ofícios. Facto que denota, 

apesar da desigualdade entre parceiros (patrões e empregados, mestres e 

aprendizes), haver algum investimento em proporcionar a todos os membros 

iguais oportunidades de êxito e progresso. 

Sobre a apropriação de cargos de destaque no campo corporativo e/ ou da 

sociedade conimbricense verificámos o caso de Agostinho de Paiva II (ca.1702-

†1757) mestre oleiro de louça branca, membro pertencente à célebre dinastia 

oleira dos Paiva, filho do afamado oleiro e mestre de tendas de olaria Agostinho 

de Paiva I (atv.1695-†1734) com ligação documentada à produção azulejar, que 

assume o cargo de alferes da ordenança de Coimbra ca.1745110. Ora, o cargo em 

causa, designado pela câmara, remete automaticamente para uma posição de 

destaque no meio, já que a organização das Ordenanças constituía geralmente o 

reflexo da organização social local: posições dirigentes eram habitualmente 

                                                      
109 Vd. Vol.2. Secção 1, Quadro 3, N.º37. 

110 A primeira ocorrência na documentação alusiva a este cargo associado a Agostinho de Paiva 

filho surge em dezembro de 1745, sendo simplesmente designado como alferes. Só a partir de 

março de 1748 é que surge a designação completa de alferes da Omdemnança (Vd. Vol.2, Secção 

1, Quadro 5, N.º25, 26, 40). Poderia o cargo mencionado estar sobreposto com o cargo de alferes 

da cidade, função documentada para Coimbra desde a primeira metade do século XVI? Com base 

nos dados contidos no Livro I da Correia, no título Do alferes da cidade e do que a seu oficio 

pertence, assinado por Onofre da Ponte escrivão, ca.1514-1521, José Pinto Loureiro ofereceu uma 

ideia do cargo de alferes, destacando a notoriedade que tal função acarretava sobre quem a 

exercia por alguns anos: ao alferes competia conduzir a bandeira da cidade, quando e onde a 

câmara indicasse, ao serviço do rei, em honra da cidade, na festa de Corpus Christi, assim como 

em outras festividades relevantes, tal como à véspera e dia de São João (LOUREIRO, 1964: II, 18-

20). 



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

□ ■□ 
 

129 

atribuídas a figuras de destaque da sociedade local, dispondo de grande 

influência a esse nível.  

Como temos vindo a frisar, do conjunto documental analisado concluímos 

que as designações de oleiro, mestre de tenda de olaria, pintor de louça111, pintor 

de azulejo, azulejador, ladrilhador, surgem por vezes cumulativamente para os 

mesmos intervenientes (Vd. Anexo 2), facto que vem sublinhar a dificuldade em 

reconhecer os limites de cada uma destas especialidades oficinais. No que à 

produção azulejar diz respeito a ambiguidade das designações das 

especialidades oficinais acentua-se. Também em Coimbra, tal como foi já 

observado para o centro oleiro de Lisboa112, o vasto conjunto de intervenientes, 

abrangendo diferentes indivíduos associados à produção das olarias, vê-se 

anulado face ao protagonismo de azulejadores, ladrilhadores e pintores de 

azulejo. Certo é que as várias categorias oficinais trabalham em conjunto 

colaborando para a consolidação da produção de azulejo, enquanto tipo 

específico de cerâmica. 

Na produção azulejar, em geral, ao oleiro compete particularmente o 

controlo de toda a produção da enchacote ou biscoito, isto é, a preparação das 

pastas, moldagem do corpo cerâmico, secagem e cozedura, e posteriormente, a 

fase da vitrificação, após o trabalho de pintura da decoração. Para a realidade 

conimbricense, nos casos de produção de composições seriadas – padronagem, 

motivos de vasos floridos e figura avulsa – o oleiro parece intervir diretamente nas 

                                                      
111 Especialidade que se verifica muito comum na realidade das olarias de Coimbra setecentista é 

a de pintor de louça, para a qual se apurou um significativo conjunto de indivíduos ativos (Vd. 

Anexo 2), facto que poderá ser entendido como um bom indicativo sobre o hipotético aumento da 

produção de loiça decorada saída dos fornos conimbricenses naquele tempo. 

Na documentação para a história da cerâmica de Coimbra na primeira metade do século XVII, 

foram colhidos vários nomes de artífices nos registos paroquiais da época os quais são 

identificados pela dita especialização: Manuel Antunes (atv.1628), Salvador de Sousa (atv.1632) 

João Correia (atv.1639), António Simões (atv.1648); Manuel Luiz (atv.1664), Manuel Simões 

(atv.1645-1679), Salvador Carvalho (atv.1696); e ainda, os artífices falecidos entre 1643 e 1698, 

José Nuno de Oliveira (†1643), Jerónimo de Oliveira (†1643), António João (†1661), António Pinto 

(†1663), Manuel Marques (†1663), António Pinto (2.º, †1678), José Carvalho (†1686), José 

Fernandes (†1688), Manuel Gomes (†1688), Manuel Leal (†1698) (GARCIA, 1923:262-266, 286; 

PAIS et alli, 2007:137).  

112 MANGUCCI, 1996; CARVALHO, 2012a; CARVALHO 2012b.  
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questões da pintura e decoração, gerindo o ciclo completo de produção, tirando 

partido do papel dos pintores de louça assalariados que tem ao seu dispor na 

oficina. Vejamos o caso de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) e a obra de 

azulejo da Sala do Exame Privado da Universidade (1701-1702), onde atua quer 

como oleiro quer como pintor de azulejo (CORREIA, 1946: 144) (Vd. Vol.3, 

EAC4), ou a desparecida obra de azulejo do Cabido da Sé de Coimbra (1724) 

para a qual os registos de despesa comprovam a sua intervenção simultânea na 

produção e pintura do azulejo do comum para o corredor e escadas das 

abobedas, e para a caza da obra (GARCIA, 1923: 254). A sobreposição/ 

versatilidade de funções do oleiro na produção de azulejo explica, por exemplo, a 

contaminação de formas e técnicas de pintura que é comum observar entre peças 

de faiança artística de caracter decorativo/utilitário e azulejos de figura avulsa. 

Neste contexto, suspeitamos pois que o pintor de loiça assuma gradualmente uma 

posição de destaque no meio oficinal. 

Nas encomendas de ciclos figurativos de caracter narrativo o azulejador, ou 

o mestre oleiro/ mestre de tendas de olaria (situação verificada na realidade 

conimbricense), estabelece parcerias com pintores de azulejo que contrata 

externamente, de modo a assegurar a qualidade da pintura da obra de azulejo 

encomendada, e a responder com eficácia às exigências demandadas pelo cliente 

na execução de obras de caracter mais erudito. Ao mesmo tempo, assiste-se à 

gradual consagração da figura do pintor de azulejos, um facto já reconhecido por 

Celso Mangucci como um dos traços mais benéficos da concorrência holandesa 

(MANGUCCI, 1998: 34).  

No último quartel do século XVIII e inícios da centúria seguinte, na primeira 

fase da produção azulejar portuguesa de ciclos figurativos de larga escala 113 é 
                                                      
113 E também em casos singulares, recentemente trazidos à luz por Vítor Serrão, verificados para 

outras tipologias da azulejaria portuguesa como as composições de padronagem e composições 

ornamentais de brutesco: caso do pintor lisboeta Manuel Ramos (atv.1712), mestre pintor de 

azulejos, que pintou simultaneamente painéis de brutesco e ciclos narrativos a óleo e azulejos, 

sendo responsável pela decoração de uma capela na igreja do Salvador de Coimbra (Capela dos 

Barros, Vd.Vol.3, EARP17), do fim do século XVII, com um ciclo de telas assinadas (SERRÃO, 

2012: 186, 198-nota 15); ou o do pintor de brutesco Manuel Soares que em 1674 pinta o teto em 

caixotões da Igreja da Misericórdia de Torres Novas e, no ano seguinte, é pago pelo feitio das 

linhas da obra de azulejo de padronagem (padrão12x12, P-999) aplicada no mesmo espaço 

(SERRÃO, 2012:187, 199-nota19). 
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frequente suceder que o pintor de azulejos atue também noutras modalidades da 

pintura, situação verificada sobretudo até à primeira metade do século XVIII – são 

comuns os artistas com experiência na pintura de cavalete ou pintura ornamental 

(como tetos de brutescos) a trabalhar na pintura de azulejos. Ficaram célebres os 

casos de Gabriel del Barco (1649-1703), Raimundo do Couto (†1711) (DACOS & 

SERRÃO, 1992: 37-53.), António Pereira Ravasco (atv.1683-1712) (SERRÃO, 

1996: 347-362), António Oliveira Bernardes (1662-1732) 114, entre outros, os quais 

são exemplo do fenómeno de descompartimentação de modalidades (SERRÃO, 

2012: 186) verificado na arte portuguesa do período Barroco. Para Coimbra temos 

os casos de Manuel da Silva e António Vital Riffarto que, como teremos 

oportunidade de aprofundar, são artistas exemplificativos deste fenómeno de 

pluralidade artística, artistas multifacetados que darão um substancial contributo à 

arte do azulejo produzida nas olarias de Coimbra.  

Na história da azulejaria permanece pouco representativa a documentação 

concreta sobre pintores de azulejo, realidade em muito devida à complexidade 

das obras de azulejo – com responsabilidade tripartida entre oleiro, pintor de 

azulejo e ladrilhador – e, também, ao facto da figura do azulejador subtrair 

protagonismo às restantes especialidades, por deter o papel primordial na 

articulação do diálogo com o encomendador (CARVALHO, 2012b: 58-59). Para o 

caso de Coimbra encontramos apenas algumas referências concretas a pintores 

de azulejo: Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) – pintor de azulejos no âmbito 

das obras dos Gerais da Universidade em 1702 (CORREIA, 1946: 144); Manuel 

da Silva (atv.1691-1727) – pintor de óleos e azulejos, num assento de batismo 

(PAIS et alli, 2007: 138); Francisco Santos Gouveia (atv.1739) – pintor de azulejo, 

num registo de batismo (PAIS et alli, 2007:142.); Salvador de Sousa Carvalho 

                                                      
114 O caso de António de Oliveira Bernardes é, de facto, o mais representativo da importância 

decisiva da colaboração de indivíduos externos ao mundo das olarias para o sucesso das obras de 

azulejo. Oriundo do meio artístico – seu pai José Figueira era também pintor – Bernardes será um 

dos mais notáveis pintores a óleo do seu tempo e irá transpor essa experiência exercitando o seu 

estilo pictórico aprimorado sobre o suporte cerâmico, numa bem sucedida adequação técnica ao 

novo suporte, dirigindo um atelier de pintura cerâmica que reunirá os melhores pintores que 

habitam a dita arte do azulejo nesta corte (MANGUCCI, 1998: 47). Da sua oficina sairá uma 

geração de artistas de que ficaram célebres os nomes de Policarpo de Oliveira Bernardes (1695-

1778, seu filho), Teotónio dos Santos (atv.1711-1760) e Nicolau de Freitas (1703-1764). 
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(atv.1756-1810) – pintor de azuleijo (1760)115/ pintor de azolejo (1767) (SANTOS, 

2008-2009; GARCIA, 1923: 328). 

Esta função oficinal afigura-se como cargo com bastante prestígio no meio 

oleiro em pleno século XVIII, algo explicito nas remunerações superiores que o 

pintor de azulejo auferia comparativamente com o oleiro e o ladrilhador, 

evidenciando-se pelas suas capacidades criativas na recriação de imagens pela 

reciclagem e interpretação de elementos retirados de gravuras previamente 

escolhidas pelo cliente, e na conceção de novas composições em programas mais 

ou menos complexos. Seria, então, posto à prova na capacidade de reprodução 

de uma ideia, bem como na eficácia plástica dos debuxos e sua materialização 

cerâmica através do delineamento das formas, trabalho de sombras e modelados, 

e assimilação de valores de perspetiva e profundidade. É ainda importante 

ressalvar que seria comum o trabalho a duas ou mais mãos (aspeto frequente na 

produção coimbrã, de acordo com o que deduzimos de uma observação atenta 

aos inúmeros painéis integrantes nos vários conjuntos), cabendo ao mestre as 

principais cenas de um ciclo narrativo, ou até mesmo, as principais figuras da 

composição, e aos oficiais menos capacitados, e/ou aprendizes, o tratamento de 

fundos, figuras secundárias e emolduramentos. 

A figura do mestre ladrilhador116 é o vértice que falta para completar a 

triangulação de intervenientes na obra de azulejo, na medida em que lhe compete 

a execução do assentamento final das peças nos espaços arquitetónicos a que se 

destinam.  

Documentada desde inícios do século XVII, trata-se de uma função que 

exige a necessária articulação com a olaria desde o início do processo de 

produção dos azulejos, principalmente nos casos de encomendas de ciclos 

narrativos que exigem que a adequação (no que toca à dimensão e escala) das 

várias cenas tivesse que ser naturalmente pensada num projeto delineado 

previamente. Assim, o lugar de cada cena era distribuído segundo uma lógica 

precisa, algumas vezes tendo em conta as representações imagéticas de outras 

                                                      
115 Vd. Vol.2, Secção 3, Documento 1. 

116 Segundo Celso Mangucci, os mestres ladrilhadores só fundam em Lisboa a sua própria 

bandeira em 1733, enquanto agremiação confraternal dos artífices da especialidade. Até essa data 

reuniam-se sob a Irmandade de São José dos Carpinteiros – caso de Bartolomeu Antunes, 

membro daquela irmandade desde 1711 (MANGUCCI, 1998: 54). 
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realizações artísticas (talha, pintura, estuques, embrechados) em empreitadas de 

construção/ renovação de interiores de larga escala, tendo em conta o princípio do 

bel composto. Teria, portanto, papel relevante no contacto com a figura do 

arquiteto e/ou empreiteiro da obra, no sentido mais alargado do termo, 

pressupondo o envolvimento das outras artes para a construção de um mesmo 

conjunto. 

Seria, pois, da sua competência o cálculo da quantidade de unidades 

necessárias para uma determinada superfície murária, já que ficaria encarregue 

da perfeita adaptação dos azulejos à arquitetura subjacente. Neste âmbito podia 

acumular ou partilhar competências com a especialidade de medidor, artífice que 

executava e verificava as medições da obra de azulejaria, averiguando se a obra 

estava conforme o contrato 117. Seria um procedimento frequente a realização de 

uma medição prévia às arquiteturas a receber revestimentos azulejares; processo 

cujos conhecimentos ultrapassavam, naturalmente, o sentido decorativo da obra 

de azulejo. A título de exemplo, resgatamos o caso do revestimento da Igreja da 

Misericórdia de Viana do Castelo, obra de azulejaria para a qual em 1718 se 

realizam medições para a obra de azulejo, por duas vezes 118; outro exemplo é o 

do conjunto azulejar da igreja de Santa Maria Maior de Barcelos para o qual foi 

apurado na documentação da respetiva colegiada todo o processo de renovação 

                                                      
117 Rosário Carvalho reporta os casos de João Antunes que em 1699 mede os azulejos e ladrilhos 

dos dormitórios novos do Convento de Santa marta de Lisboa, assentes por Manuel Clemente, e 

também a obra de azulejo contratada por D. Inês da Silva com o mestre azulejador João de 

Oliveira, ficando acordado que a mesma fosse avaliada por dois mestres que tenham sido juízes 

do ofício. (CARVALHO, 2012b: 60). Para a segunda metade do século XVIII, Vítor Ribeiro revelou 

importantes dados sobre o mestre ladrilhador António Manuel Godinho; para 1771, no âmbito da 

obra de azulejo das instalações da Misericórdia de Lisboa, surge Manuel da Costa como mestre do 

officio de ladrilhador e juiz do mesmo ofício na verificação das medidas da obra: «Certifico em 

como no dia 22 de junho deste presente ano ao sítio da Rua Nova del rei junto à Conceição nova 

ás cazas da Irmandade da Santa mizericordia ahonde fui xamado pello mestre Ladrilhador António 

Manuel Godinho para ver e medir o azulejo que o dito mestre poz na dita obra e o que eu vi e 

medi». O mesmo autor publica ainda uma nota de recebimento, datada de 1787, e assinada por 

António Manuel Godinho sobre os pagamentos da obra de azulejo produzida pela Real Fábrica do 

Rato para a desaparecida Igreja de Nossa Senhora da Consolação em Agualva (Cacém, Sintra), 

onde se reporta essa especialidade: «ao mestre de vir tirar as medidas 600» (RIBEIRO, 1917: 8).  

118 A campanha de encomenda, respetivos trâmites e ajustes, transporte e assentamento está 

documentada em vários estudos (SIMÕES, 2010: 96-99). 
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azulejar da matriz, incluindo a deslocação, em 1709, de um mestre proveniente do 

Porto para tomar medidas da igreja para o azulejo, facto de que se regista 

repetição em 1721 (SIMÕES, 2010: 103). Ao ladrilhador caberia ainda a 

preparação do transporte das peças azulejares, seu corte e encaixotamento 

(CARVALHO, 2012b). 

Era-lhe, portanto, requerida grande perícia técnica no ajustamento dos 

revestimentos cerâmicos às formas e ritmos da arquitetura que os recebem, e a 

qualidade do seu trabalho ditava normalmente a sua vinculação a uma única 

olaria, a qual trabalhava preferencialmente com um determinado pintor de 

azulejos. Esta colaboração frequente, consubstanciava uma estratégia mais eficaz 

para o sucesso comercial da obra de azulejo, que, como consequência, 

condicionaria a sua boa fama, bem como a do mestre de tenda de olaria e pintor 

de azulejo.  

Estas funções podiam acabar por ser convertidas na responsabilização do 

mestre ladrilhador pela encomenda dos azulejos em todas as suas fases, 

confundindo-se então com as do azulejador, o interveniente que exercia a 

liderança sobre cada campanha de obra de azulejo, supervisionando a 

encomenda e a produção. Veja-se o caso paradigmático do lisboeta Bartolomeu 

Antunes mestre ladrilhador do paço (MANGUCCI, 1998: 52-54), trabalhando em 

parceria assídua com o pintor de azulejo Nicolau de Freitas, discípulo de António 

de Oliveira Bernardes (CORREIA, 1918b: 539-540), mas também com outros 

pintores de azulejo como Valentim de Almeida e Sebastião de Almeida: ladrilhador 

como proprietário de olaria e como hábil gestor de encomendas de azulejo 

reunindo em seu torno os mais reconhecidos pintores de azulejo do seu tempo por 

vínculos regulares de colaboração (MANGUCCI, 2003b). 

Na mesma linha de pensamento de Santos Simões, entendemos o 

azulejador – termo surgido na documentação nacional em datas próximas ao 

dealbar do século XVIII (CARVALHO, 2012b: 57) – como o contratador ou 

empreiteiro da obra de azulejo (SIMÕES, 1997: I, 7). Para ele trabalham oleiros, 

pintores de azulejo e ladrilhadores, podendo acumular, ou não, uma ou mais das 

três funções. É ele quem habitualmente contrata a obra e a conduz até à sua 

finalização: articula-se com o oleiro a quem responsabiliza pela produção das 

peças (produção de chacotas e cozeduras), contacta o pintor de azulejos que 

realizará o debuxo e/ou a pintura das peças, e ainda o ladrilhador a quem recairá 
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a responsabilidade da adequação da obra de azulejo à arquitetura que a recebe, 

através do ajustamento correto do conjunto de peças às medições prévias das 

superfícies a revestir, e, consequentemente, corte das peças e sua aplicação in 

situ. 

Ficará encarregue também pelo pagamento a cada especialidade 

(CARVALHO, 2012b: 59) e definirá com o encomendador a provisão de materiais 

necessários à preparação das paredes a receber os revestimentos cerâmicos, as 

condições de trabalho e remuneração de pedreiros e serventes que participam na 

fase final da empreitada, isto é, a do assentamento das peças (CARVALHO, 

2012b: 57). Veja-se o exemplo do mestre João Neto, com quem foi contratada a 

obra da Igreja de Santa Cruz de Barcelos em 1728 (segundo a documentação 

revelada pelo Livro de Atas da Irmandade do Senhor da Cruz), tendo sido aquele 

mestre de Lisboa a realizar o rascunho para a obra de azulejo contratada e 

também o assentamento dos azulejos, em 1730, juntamente com um ajudante que 

gramou a cal (SIMÕES, 2010: 104-105).  

João Simões defendeu, com base em fontes documentais, que a 

designação azulejador se reportava ao artífice que assumia o controlo total da 

produção de azulejos, sendo ao mesmo tempo proprietário de olaria: evoca o 

exemplo do azulejador João Antunes, proprietário de uma olaria, gerindo os seus 

fornos próprios sem recurso a mão-de-obra externa (SIMÕES, 2002: 183). Por 

sua vez, Rosário Carvalho, reforça esta tese aludindo ao exemplo de Sebastião 

Francisco até 1706 designado como ladrilhador e mestre do ofício de ladrilhador, 

e, após adquirir a olaria do Pé do Ferro, em 1708, é identificado numa nota de 

empréstimo como mestre azulejador (CARVALHO, 2012b: 57). 

Para Coimbra é comum a situação da sobreposição de funções, utilizando-

se várias designações correspondentes às diferentes especializações de ofícios 

para o mesmo individuo. Vejam-se os exemplos de Joseph de Gois (atv.1696-

†1731), Agostinho de Paiva I (atv.1695-†1734), Agostinho de Paiva II (ca.1702-

†1757), Bernardo do Rego (atv.1741-1751), Salvador de Sousa Carvalho 

(ca.1721-†1810), Manuel da Cruz (atv.1773-1796) e Dionísio José de Sousa 

Carvalho (atv.1773-1800), cuja documentação assinala distintas designações ao 

longo dos anos, não só relacionadas com a progressão profissional, mas com 

uma imprecisa limitação de competências no que toca à especialidade oficinal 

(Vd. Anexo 2). 
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Tecidas as considerações acerca da delimitação de competências 

respeitantes às especialidades dos vários intervenientes envolvidos na atividade 

oleira em Coimbra, centremo-nos agora no espaço oficinal da olaria, e nas 

componentes da organização do seu espaço físico, instrumentos, matérias-primas 

e produtos. 

 

2.2. A tenda de olaria. 
 

Estabelecimento liderado pelo mestre de olaria, a tenda de olaria era, 

simultaneamente, o local de fabrico e venda de loiça. Como tenda era local onde 

se vendia (BLUTEAU, 1721: VIII, 93)119 e como olaria era espaço oficinal, lugar 

onde se faz louça (BLUTEAU, 1720: VI, 53).  

Tal como é constatado em outros ofícios mecânicos120, o estabelecimento 

de uma tenda de olaria requeria a obtenção de licença da câmara e, 

consequentemente, a carta de examinação pelo oficial que decidia estabelecer-se 

por conta própria (Cf. Atas de Vereação da Câmara de Coimbra de 11 de Maio de 

1577, 16 de Maio de 1584, 19 de Janeiro de 1602, 28 de Fevereiro de 1609, 17 de 

Outubro de 1609; CARVALHO, 1921: 23; CARVALHO, s.d.: 21-22). Assim, e 

como já foi dito, é comum na realidade oleira conimbricense o oficial de oleiro tirar 

a carta de examinação apenas quando decidia pôr tenda, facto que acontecia 

geralmente numa fase madura da sua vida (CARVALHO, 1921: 61). 

Por consequência do excesso de privilegiados que havia na cidade de 

Coimbra, ca. 1590, é decidido que a carta de examinação do ofício, licença para o 

                                                      
119 sendo coberta por fora de pano ou reboado (BLUTEAU, 1721: VIII, 93). 

120 Segundo o Livro I da Correia de Coimbra, em Quinhentos: 

«[…] De cada ofício há-de haver examinadores e nenhum oficial não porá tenda de nenhum ofício 

sem primeiro ser examinado por o examinador de seu ofício, o qual lhe dará seu assinado em que 

declare como examinou o tal oficial e o achou suficiente em tais obras e tais as quais nomeará 

todas e lhe não passará o tal assinado salvo daquelas obras que o assim achar suficiente e mais 

não. E o que assim for examinado levará o tal assinado à Camara e o dará ao escrivão dela para 

lhe fazer um alvará que há-de ter o dito examinado assinado pelos regedores da cidade. E 

qualquer que puzer tenda sem ter o dito alvará da Camara pagará quinhentos reis, metade para a 

cidade e a outra para quem o acusar. E mais pagará qualquer perda que fizer. E o que passar a 

dita examinação e contra ele se provar que fez outras obras além das em que foi examinado 

pague quinhentos reis por cada vez e o dano a seu dono […]». LOUREIRO, 1938-1939b: 176. 
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seu exercício, e para pôr tenda, fossem passadas a quem renunciasse a qualquer 

privilégio, se obrigasse a servir a cidade e concelho, pagar para os jogos e festa 

dela e a acatar as posturas camarárias (CARVALHO, 1921: 26). E 1609 decide-se 

que a licença de pôr tenda seria perpétua em dias da vida de cada oficial 

(CARVALHO, s.d.: 22). Já a partir de 1612 é exigido fiança aos oficiais que 

requeressem licença junto da câmara:  

«[…]dêm fiança visto o que se pode seguir, e que seja enquanto 

durar o fiador, e, morrendo, dará outro […]» 

(CARVALHO, 1921:61) 

Como designação equivalente, usada como sinónimo de tenda de olaria, o 

termo fábrica, ou fábrica de louça, surge também recorrente na documentação 

associada à produção oleira conimbricense, sobretudo a partir do último quartel do 

século XVIII. Apesar desta alteração na designação utilizada para a oficina de 

olaria, no caso particular de Coimbra, a renovação da indústria manufatureira da 

produção oleira não teve grande impacto no Bairro das Olarias, excetuando os 

casos específicos da Fábrica de Telha da Universidade e da Fábrica do Rossio de 

Santa Clara, os quais merecerão da nossa parte atenção demorada mais adiante. 

Os exemplos destacados revelam, contudo, uma extrema ligação à estrutura 

tradicional da olaria, mantendo bem definidas as áreas do pátio e espaço oficinal. 

Quanto às funções dos intervenientes, o mestre de tendas de olaria é substituído 

pelo administrador, responsável máximo pelo controle global da produção da 

fábrica e gerente nas áreas do economato, mantendo-se as restantes 

especialidades operativas tradicionais.  

A Fábrica de Telha da Universidade, em laboração entre 1773 e 1779, é 

caso paradigmático para o entendimento do termo fábrica como equivalente a um 

estabelecimento manufatureiro que possuía divisão da produção, reunindo-se no 

mesmo espaço as várias especializações oficinais para a produção específica da 

cerâmica (fosse ela telha, tijolo ou azulejo). Amplia-se, pois, o seu entendimento 

na época, com pouca equivalência ao termo que modernamente é usado, herdeiro 

da Revolução Industrial, como sinónimo de indústria ou trabalho realizado por 

recurso a maquinismos121. Esta alteração no seu uso pode ser constatada na 

                                                      
121 Vasco Valente refere que o surgimento em Portugal de uma indústria cerâmica, no sentido mais 

objetivo do termo, se coloca no último quartel do seculo XVIII, apontando a Fábrica de Massarelos, 

no Porto, como a primeira fábrica de loiça fina do Porto e do país, sendo a restante realidade 
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leitura do Vocabulario Portuguez, e Latino, do padre Rafael Bluteau, para a 

definição do termo fábrica que adquire o sentido de «casa, ou oficina, em que se 

fabricao alguns géneros, v.g. pannos; tabacos» (BLUTEAU, 1713: IV, 3). 

 

2.2.1. Espaço oficinal e instrumentos. 

A estrutura física da tenda de olaria dos principais centros de produção 

oleira nacionais, entre finais do século XVII e finais do século XVIII, estava, nos 

casos mais comuns, simultaneamente ligada ao espaço doméstico do mestre 

oleiro. Incluía a área construída – com a oficina, que poderia estar articulada com 

a casa de morada do artífice – e um logradouro na parcela urbana. 

Assim o confirmamos para Coimbra, não apenas pelos indicativos das 

fontes documentais (Vd. Ponto 1, Catálogo das Olarias)122, como também pela 

Planta do Bairro das Olarias de inícios do século XIX [Fig.12], documento gráfico 

que, apesar de não pormenorizar o espaço interior das mesmas, é bastante claro 

na confirmação da hegemonia da organização da parcela urbana correspondente 

à olaria como unidade de articulação entre o espaço oficinal/habitacional e um 

espaço aberto – o pátio ou quintal – onde se inseriam os tanques (entre dois a 

três) para depuração do barro, bem como os poços, e, na maioria dos casos, com 

serventia para a rua pública, de modo a agilizar a descarga de matérias-primas e 

carga de produtos cerâmicos a serem comercializados [Fig.19]. 

Os dados contidos numa escritura de arrendamento de umas tendas de 

olaria situadas ao fundo da Rua de Tingerodilhas, datada de 29 de setembro de 

1793, celebrada entre o oleiro Aires José Pereira (atv. 1773-1795), e sua 

mulher, com José da Silva de Sequeira da vila de Tentúgal testemunham a 

ligação entre o espaço oficinal e espaço doméstico: 

«[…] seu constituinte senhorio se obrigava a fazerlhe este 

arrendamento bom durante o tempo delle por seos bens e rendas 

assim como tambem se obrigava antes de correr o tempo deste 

arrendamento athe o dia mencionado a mandar concertar o crivo do 

                                                                                                                                    
nacional da produção de cerâmica constituída por tendas de oleiros, fabricantes de peças 

correntes de barro cozido (VALENTE,1949a: 16). 

122 Destacamos em particular as seguintes expressões: humas tendas de olaria com seu quintal 

tudo mistuo, humas tendas de olaria com hum quintal pegado, humas cazas com sua fabrica de 

lousa vermelha e seo quintal pegado e logradouros. 

Figura 19 | Pormenor da olaria 14 na 
Planta do Bairro das Olarias de 
ca.1810-1820 [Vd.Fig.12].  
Situada entre a Runa e a Rua de João 
Cabreira, junto ao Terreiro de Santo 
António, é descrita com a área 
construída das casas e tendas de olaria 
à face das vias públicas, apresentando 
o espaço aberto (pátio) com os seus 
três tanques de depuração das pastas e 
dois poços, com acesso por serventia 
na Rua de João de Cabreira.  
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forno grande das mesmas tendas e a goarnecelo e a goarnecer 

também o forninho e completo este arrendamento eles rendeiros 

serão obrigados a deixalos no mesmo estado com prefeição e outro 

sim elle senhorio seo constituinte se obrigava a mandar concertar o 

tilhado da caza que cerve de pintura e o da caza do forninho e 

aonde mais chover e for necessario para comodidade deles 

rendeiros e conservação do mesmo predio e a fazer hum 

repartimento na caza da cozinha de forma que fique devedida em 

duas fechadas sobre si e tapar o vam da escada e a concertar a 

mesma e outro sim se obrigava cazo o não mandase fazer the o 

referido tempo de vinte e cinco de dezembro que principia este 

arrendamento a repor a eles rendeiros todo o dinheiro que estes lhe 

tiverem dado […]»123. 

No mesmo sentido, resgatamos ainda o contrato de arrendamento de 

humas tendas de olaria de branco localizadas também ao fundo da Rua de 

Tingerodilhas celebrado, em 24 de junho de 1795, entre as irmãs Luísa Teresa 

Leal, Benta Joaquina da Rainha Santa e Roza Joaquina de Santa Rita, irmãs, 

filhas de Manuel Leal mestre de tendas de olaria branca (atv. 1729-1759) e 

Tereza Duarte, com Dionizio Joze de Carvalho mestre de tendas de olaria 

(atv.1773-1800), onde são oferecidos alguns dados que atestam a manutenção, 

àquela data, da configuração tradicional da tenda/fábrica de olaria ligando espaço 

oficinal com espaço doméstico: 

«[…] serão obrigadas a darlhe todas as cazas que pertencerem a 

dita fabrica e para eles arendatarios e sua família nellas assistirem, 

menus humas cazas que ficao emcostadas ás de Bernardo 

Rodrigues oleiro porque estas ficao a ellas senhorias para dellas 

poderem dispor ou arendar a quem bem lhes pareser com a 

condição que a salla que fica emcostada ao Limoeiro cuja tem huma 

alcova e por baixo da dita salla huma loge esta ficara para eles 

arrendatários para sua abitação. E outro sim ellas senhorias se 

obrigavao a mandar concertar a caza que se queimou e a caza da 

Rua da Moeda que esta cerve de palheiro e se obrigavao tambem a 

                                                      
123 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º23. 
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todos os concertos que a mencionada fabrica presizar como tambem 

todas as mais cazas da abitação deles rendeiros […]»124. 

Com o mestre e sua família residiam habitualmente os aprendizes, os 

oficiais e obreiros solteiros envolvidos na sua manufatura, podendo ainda estar ao 

serviço um almocreve para o serviço de carretos de materiais e entrega das 

encomendas (CORREIA, 1918b: 533). No caso dos oficiais e obreiros casados, 

normalmente estavam fixados em casas próximas ao local de trabalho; veja-se o 

caso de Joseph Rodrigues Cortiça (atv.1722-1724) e Joseph Simões «som 

piquinino» (atv.1711-1724), ofeciais de pintores de louça, ambos moradores na 

Rua das Padeiras, que em 1724 trabalhavam com o oleiro Clemente de Paiva 

(atv.1708-†1727) morador e proprietário em casas com suas tendas de oleiro citas 

na Rua da Galla (ALMEIDA, 1971: II, 408-411, 420). 

No piso térreo ficaria confinada a área oficinal com ligação ao pátio ou 

quintal. Neste espaço estavam os tanques para depuração das pastas – também 

designados na documentação como barreiros, o que pode originar confusão com 

o sentido original de jazida –, o ponto de acesso à água – poço/cisterna – e as 

abegoarias125 que consistiam nas dependências de armazenamento de alguns 

materiais como a areia, o material combustível necessário ao funcionamento dos 

fornos (lenha, tojo ou carqueja), e ainda o abrigo da besta, macho ou jumento – 

animal de tração necessário ao funcionamento do engenho e/ou ao transporte de 

matérias-primas e produtos126. Possivelmente devido à sobrelotação da ocupação 

                                                      
124 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º29. 

125 Termo recorrente na documentação:  

«[…] e lhe faz este arrendamento com todos os metreais e abigoarias que nas ditas tendas se 

acharem com obrigação de fazerem emtrega de huma e outra couza no fim do primeiro anno 

querendo se despedir ou no fim de todo o tempo deste contracto […]. Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 

7, N.º1. 

«[…] findo este arendamento seram obrigados a dar emtrega de todos os trastes ferros madeiras e 

abiguarias pertencentes a mesma fabrica que tudo se acha carregado por inventario[…]». Vd. 

Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º18. 

126 A 26 de fevereiro de 1712 o oleiro Luís de Paiva (atv1664-†1742) tornava-se devedor a 

Valentim Fernandes, morador na Rua das Olarias, de 55 mil reis do macho e barros e outros 

petrechos necessários que lhe dera para a sua tenda, tomando a divida anterior de Francisco da 

Fonseca o Sardo (atv.1710-1712), anterior ocupante das tendas em que assistia ao presente elle 

dito Luis de Paiva. Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º80.  



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

□ ■□ 
 

141 

dos quarteirões correspondentes ao Bairro das Olarias conimbricense [Fig.12] 

constatamos também que alguns oleiros armazenam lenha em edifícios 

separados das suas olarias, embora nas proximidades: para além do documento 

acima mencionado sobre o arrendamento de umas tendas de olaria de branco 

situadas ao fundo da Rua de Tingerodilhas que tinham a casa que cerve de 

palheiro na Rua da Moeda127, também a documentação da Fábrica de Telha da 

Universidade menciona a loge que Manuel da Costa (Brioso) o velho (atv.1752-

1783) tinha para meter lenha, propriedade na qual a Universidade construiu os 

dois fornos de cozer telha integrantes da mesma fábrica128. 

Os tanques já mencionados, que serviam para a depuração das argilas, 

sua maceração e mistura para a pasta final a utilizar para o fabrico de faiança129 

[Fig.20],  

                                                      
127 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º29. 

128 Vd. Vol.2, Secção 1, Doc.1.  

129 Depois da colheita nas jazidas naturais, a argila era depositada em tanques, sendo-lhe 

adicionada água, passando à fase de estágio ou repouso para purificação e maceração. 

Segundo a tradução de António Velloso Xavier da Arte da Louça Vidrada extrahida do tomo II da 

Enciclopedia Methodica (Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 

métiers), de 1805:  

«O barro escolhido, e conduzido dos lugares, donde se tira, se molha n’agua em tanque feito no 

chão de propósito.  

A pia ou tanque he ordinariamente junto de hum poço para evitar a condução d’agoa. 

Este pode ser quasi de cinco ou seis pés de profundidade, e de huma grandeza proporcional á 

quantidade da obra que se tem para fazer: os lados são guarnecidos de taboas, e o fundo he 

ordinariamente calçado de ladrilhos, tijolos quadrados ou de pedra lavradas. 

Quando o barro estiver humedecido por alguns dias, se desmancha com pas de ferro e enchadas 

ou com paos. 

Depois o trabalhador tira a agua com hum balde, seguro no fim de huma vara, derramando em 

huma peneira de crinas, ou de seda, de cuja fineza depende a da Louça Vidrada; isto he sustido, e 

removido à proporção por outro trabalhador. 

A água cheia de barro se passa pela peneira; e deixando nella o mais grosseiro da sua 

consistência, se vai ajuntar por humas rigueiras em tanques muito grandes, e espaçosos, quasi de 

três, ou quatro pes de profundidade, ou sejão cavados no chão ou sejao armados sobre o chão, 

guranecidos de ripas ou taboas firmes, ou seguras por estacas: o fundo destes tanques por cima 

do chão he igualmente calçado de ladrilhos, tijolos, argamassa, ou pedras. 

Pode-se também transportar em baldes o barro para se depositar em celhas ou em vasilhas cheias 

de agoa  
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Faz-se a mistura das espécies em quantidade racionável, desmanchando-se depois com pás, 

instrumento semelhante á dos bateis. 

Depois derrama-se tudo em peneira e a parte mais fina se espalha nos tanques: he muito melhor 

passar o barro separadamente, e fazer-se depois a mistura, lançando tudo juntamente nos 

tanques. 

A agua carregada de barro, tendo parado por alguns dias, se descarrega, em quanto o barro se 

pepoem no funfo dos tanques: a agua, que resta em cima he clara, se evapora, ou se descarrega 

nas terras, ou ainda melhor pelos canais feitos sobre as bordas dos tanques, em cima do lugar, 

onde se deve fazer o deposito. 

Abrem-se os canaes por meio de huma pequena comporta, escoando-se agua, fica o barro, então 

muito depressa se secca. 

O barro começando a amolecer-se pouco mais, ou menos, como o lado, levanta-se com a palheta 

e com o pao.» 

XAVIER, 1805: 7-9. 

Figura 20 | Recinto de preparação do barro, segundo A Arte da 
Louça Vidrada (extrahida do tomo II da Enciclopedia Methodica, 
traduzida do francez por Antonio Velloso Xavier, 1805). 
a, he o tanque, onde se molha o barro. 
b, he hum poço. 
c, tanques feitos na terra. 
d, tanques fora a da terra. 
Fonte: XAVIER, 1805: Estampa I. 

Figura 21 | Interior de uma oficina de louça vidrada com um obreiro 
ocopado em volver e amassar o barro, segundo A Arte da Louça 
Vidrada (extrahida do tomo II da Enciclopedia Methodica, traduzida 
do francez por Antonio Velloso Xavier, 1805). 
a, estufa para aquecer a olaria. 
b, o obreiro a amassar o barro. 
c, pilhas de barro amassado. 
f , caixas cheias de barro, louças cozidas e outras cousas 
semelhantes para secar. 
Fonte: XAVIER, 1805: Estampa II. 
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eram cavados na terra, a uma profundidade de aproximadamente 1 metro, nos 

casos destinados à mistura primária dos vários tipos de argila empregues, e cerca 

de 2 metros, para os tanques de depuração das pastas, variando as dimensões 

da largura e comprimento entre 3 e 4 metros, sendo as paredes revestidas por 

tijolo, com a abertura colocada ao mesmo nível (LEPIERRE, 1899: 119). 

O espaço oficinal interior teria como ponto principal o forno, situado na área 

de transição para o pátio, e integrava ainda as casas do engenho e/ou do moinho, 

a área de secagem das peças (para a qual contribuía o calor emanado pelo 

forno), a área de pintura130 e a área de venda dos produtos cerâmicos131. O piso 

                                                      
130 Em 1710 nas tendas de Antónia Francisca, viúva do oleiro Nicolau Carvalho, arrendadas nesse 

ano ao oleiro Francisco da Fonseca é referida a existência de um espaço destinado a esta prática: 

«de lhe mandar mudar o moinho para a casa da lenha athe a feira de Montemor, e abrir huma 

porta para a pintura», Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º9. 

131 A venda de loiça era feita pelo próprio oficial que a produzia, sendo também permitida essa 

função à sua mulher ou trabalhadores que o serviam, sendo a sua casa ou tendas o local 

preferencial para o efeito. Em vereação de 19 de fevereiro 1516 determinava-se que nenhuma 

pessoa pudesse vender loiça depois de a comprar ao oleiro, sob pena de dois mil reis e cadeia 

para além da perda da loiça comprada (CARVALHO, 1921: 19). Em 21 de novembro de 1584 

estipula-se que a venda de loiça de Talavera, ou doutra qualidade importada, seria feita 

exclusivamente pelos seus importadores, ficando a venda de loiça produzida em Coimbra a cargo 

dos oleiros e malegueiros que a lavravam (CARVALHO, 1921: 24). No ano seguinte definir-se-ia o 

espaço de comercialização da loiça de Coimbra, ficando confinada às olarias e sítio delas, onde 

sempre se vendeu, não podendo ser vendida na praça (Praça Velha/São Bartolomeu) por as casas 

serem necessárias para a venda de outras mercadorias, ficando estabelecido o limite da área 

comercial das olarias das casas de Luís Brandão para baixo (CARVALHO, 1921: 24).  

Figura 22 | O Engenho de amassar o barro. 
Um oleiro da Asseiceira (Tomar) atrela uma mula 
ao amassador de barro. 
Fonte: RIBEIRO, 1972: Est.III. 
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de sobrado estaria destinado ao espaço doméstico do mestre oleiro, como 

ilustrámos atrás132; contudo, não excluindo a hipótese da existência de casos em 

que as tendas de olaria não incluíam área habitacional133, situando-se esta num 

edifício autónomo, ao lado da oficina, ou próximo a essa. 

Ao termo engenho134 poderá corresponder o dispositivo utilizado para a 

mistura e amassadura das diferentes argilas utilizadas nas receitas das pastas, 

localizando-se em divisão própria, ou no espaço oficinal aberto. Com a finalidade 

primaz de ligar e homogeneizar a textura da pasta, de modo a conseguir uma 

eficaz conformação/modelação das peças e, consequentemente, uma cozedura 

bem sucedida, a peça do engenho integra um eixo (veio/meão) carregado com um 

conjunto de pás, facas/navalhas, colocados obliquamente em relação ao solo 

(RIBEIRO, 1972: 292). Para o seu funcionamento era necessária a intervenção da 

                                                                                                                                    
Em 1601 definia-se que a venda de loiça seria feita exclusivamente pelos fabricantes da mesma, 

suas mulheres e filhos, criados de suas próprias casas e não por pessoas de fora, sob pena de 

dois mil reis (CARVALHO, s.d: 21). Em 1602 é aberta a exceção para as viúvas dos oleiros para a 

revenda da loiça por não terem outro remédio de vida e por possuírem experiencia e uso do dito 

ofício (CARVALHO, s.d: 21). Contudo, a transgressão das regras mantém-se em 1606, sendo 

reportada a venda de loiça de barro e loiça branca por mulheres que não eram mulheres de oleiros 

(CARVALHO, s.d: 21), tendo sido permitida essa prática até à Pascoa desse ano; após essa data 

por ser grande o número de regateiras que vendiam louça por maiores preços que os da taxa, 

mandou a câmara prender todas as pessoas que vendessem louça e não fossem mulheres ou 

familiares de oleiros e malegueiros (CARVALHO, s.d: 21). Numa postura datada de 27 de abril de 

1611 por grande clamor do povo, volta-se a proibir a venda de loiça a pessoas que não fossem 

oleiros nem oleiras (CARVALHO, s.d: 23, 33).Por estas referências se deduz que o papel da 

mulher estaria associado à prática da venda de loiça, sendo, possivelmente, costume antigo, e a 

esse talvez se associe as designações esporádicas nos livros dos assentos paroquiais relativas a 

oleiras, mulheres viúvas que prosseguiram com os negócios dos maridos enquanto responsáveis 

pela gestão da produção e vendas (CARVALHO, 1921: 133-134). 

Toda a loiça era vendida por taxa aprovada em reunião de câmara, sendo definida pelos 

vereadores e representantes do ofício ou juízes do ofício, sendo defendidos os interesses dos 

fabricantes e do comprador, considerando os custos correntes de produção. O mesmo órgão 

estabelecia o preço da jorna dos oficiais e obreiros, e respetivos mantimentos. 

132 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º23. 

133 Tal como verificado em Lisboa, nas freguesias de Santos-o-Velho e Anjos. Vd. CARVALHO, 

2012b: 55. 

134 Adquire outras designações respeitantes a regionalismos: surgem várias referências à caza do 

engenho na documentação da Fábrica de Telha da Universidade. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.4. 
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força animal de modo a acionar as pás, gerando o movimento necessário à 

mistura e revolvimento da pasta [Fig.22]. A documentação da Fábrica de Telha da 

Universidade indica claramente a existência da casa do Engenho135 como parte 

integrante da sua estrutura oficinal, todavia, para as restantes olarias 

referenciadas em Setecentos não há qualquer referência explícita a esse termo, 

pelo que não devemos excluir que o processo de amassadura das pastas 

pudesse simplesmente ser feito por pisadura de homens136 [Fig.21].  

Por outro lado, ao invés do engenho de amassar o barro, o termo engenho 

pode ser sinónimo de moinho de moer o vidro, constatando-se documentalmente 

vários casos associados à produção cerâmica portuguesa exemplificativos desta 

situação (LEPIERRE, 1899: 69; ESTEVES, 2003: 155; MANGUCCI, 2003a: 427). 

Sobre a função do moinho, o engenho para moer os componentes do vidrado (ou 

vidro) e os pigmentos de origem mineral, a documentação consultada apontou um 

exemplo para inícios do século XVIII que o reporta como parte integrante das 

tendas de olaria conimbricenses [Fig.7]. Na nota de arrendamento das tendas de 

olaria e respetivas casas, na Rua da Gala, pertencentes ao mestre de tendas de 

loiça branca Manuel Marques o vinte anos (atv.1700-ca.†1707), a Marcos Martins 

(atv.1700-†ca.1709), também mestre de tendas de loiça branca, é especificada 

muito claramente a função do moinho137:  

                                                      
135 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.4. 

136 Segundo Lepierre, após maceradas as pastas ainda húmidas passariam por uma última 

pisadura (LEPIERRE, 1899: 119). Luís Sebastian refere que também na olaria da Sociedade de 

Cerâmica Antiga de Coimbra se procedia à pisadura, sendo esta operação realizada em divisão 

própria, designada como capela, situada na área superior dos fornos, em piso de sobrado; sobre 

uma ampla plataforma que ocuparia a área ocupada pelos três fornos (de enchacote, forno grande 

de vidrar e forninho de oxidação do vidrado e pigmentos), revestida a barro (para contenção dos 

líquidos), procedia-se à pisadura, tirando proveito do ambiente cálido da divisão que faria acelerar 

a secagem do barro (SEBASTIAN, 2010: 246). 

137 Ainda sobre a função desta peça vital à olaria de faiança resgatamos a seguinte passagem 

publicada na Arte da Louça Vidrada:  

«O moinho se poem em movimento lançando-se o branco (massa calcinada do vidrado) pouco a 

pouco, até que tenha bastante; continuando-se o movimento do moinho, que deve ser muito 

vigoroso: sendo o moinho grande, empregao-se sinco, ou seis homens para o tanger; no fim de 

huma hora de trabalho bastarão quatro, depois três, e no fim das quatro horas hum só será 

bastante: continua-se o trabalho até que o branco seja tao fino, como a farinha: e, para conhecer-

se a sua finura, toma-se huma pequena quantidade (em quanto se moe o moinho) pondo-se sobre 



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

146 

«[…] com condição que neste arrendamento não entram os 

aparelhos das ditas tendas, mas que sam somente o moinho que 

tem as ditas  

tendas para moer o vidro e azul, porquanto os mais aparelhos de 

rodas e taboado e ferragem tem vendido ao ditto Marcos 

Martins»138. 

Após a calcinação do vidrado no forninho, era desfeito o bolo 

(amálgama/massa de vidro) com um martelo, ou com um pizão139, pilão, ou 

almofariz, reduzindo-o a grãos que seriam vertidos posteriormente no moinho de 

moer o vidro. Na realidade portuguesa o moinho do vidro poderia utilizar dois tipos 

de força motriz, a manual (humana) ou a tração animal; por princípio básico 

integrava um contentor cilíndrico aberto no fundo, uma cuba de madeira, uma mó 

dormente e outra movente, podendo ser ou não adicionada água durante a 

moagem (MANGUCCI, 2003a: 427; SEBASTIAN, 2010: 376-377) [Fig.23].  

A configuração dos fornos utilizados nas tendas de olaria de Coimbra nos 

séculos XVII e XVIII não é conhecida com exatidão, dada a escassez de dados 

documentais e vestígios materiais auxiliadores desse conhecimento140. Contudo, 

pensamos que a descrição realizada por Charles Lepierre sobre os fornos 

observados nas fábricas ativas em Coimbra nos finais do século XIX, os quais 

eram ainda muito rudimentares pela insistência nos modos tradicionais de  

                                                                                                                                    
a unha do polegar esquerdo, se esfrega com o polegar direito, não se percebendo aspereza 

alguma, he signal de bem moído. 

Quando se parar o moinho a noite, ou ao jantar, deve ser tangido três, ou quatro vezes com toda a 

presteza possível, fazendo-o parar de repente […]. 

He preciso que o branco seja muito fino; porque será mais bello sobre a louça, e que as 

superfícies, multiplicando-se mais, outro tanto, mais cobrirão as peças». XAVIER, 1805: 21-23. 

138 Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º13. 

139 A documentação da Fábrica de Telha da Universidade, datada de 1773, indica, no âmbito de 

um carregamento de pedra do Bordallo, a sua aplicação num pizao que tem 4 palmos e meio de 

alto e 3 em volta para se pizar o vidro (Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.5) e também a compra de hum 

malho de ferro para pizar o vidro para a telha (Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.6). 

140 Sobre os fornos utilizados na produção de faiança em Portugal – funções, tipologias principais e 

materiais de construção – veja-se a tese de doutoramento do arqueólogo Luís Sebastian. 

SEBASTIAN, 2010: 274-327, 426-467. 
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produzir cerâmica herdados dos séculos anteriores, poderá servir como uma boa 

aproximação à configuração e funcionamento dos fornos de loiça conimbricenses 

entre finais de Seiscentos e Setecentos (LEPIERRE, 1899: 124-126) [Fig.24]. 

Os dados oitocentistas indicam que as olarias, ou fábricas de loiça, de 

Coimbra possuíam dois fornos: 1. o forno para enchacotar (equivalente ao forno 

de chacote), e 2. o forno de vidrado (maior que o anterior, destinado à cozedora 

de peças vidradas, equivalente a forno de grande fogo) [Fig.25]. Lepierre 

considerou curiosa a forma destes fornos, anotando a dificuldade em encontrar 

um paralelo exato na tratadística impressa dedicada à arte da olaria, observando-

a como um tipo particular. Ressalva apenas o modelo descrito na Arte de Louceiro 

de barro simples, tradução de um tratado francês publicado em Portugal em 1804, 

que se aproxima à forma e configuração dos fornos de Coimbra: um forno com 

duas câmaras em que a tiragem da primeira se efetuava parcialmente por meio de 

uma chaminé lateral colocada por cima da porta, representado na terceira figura 

da obra impressa (LEPIERRE, 1899: 124) 

O forno de Coimbra seria, segundo Lepierre, de tradição francesa ou 

italiana, constituindo uma simplificação dos fornos louceiros do século XVIII 

destes países: a tiragem fazia-se principalmente pelas aberturas laterais, e pela 

chaminé central colocada na parte superior. O autor clarifica que o forno de 

faiança conimbricense tinha uma só câmara quadrada com 2, 90 a 3 metros de 

lado e cerca de 2,25 metros de altura. Enquanto forno de grelha, a fornalha 

inferior (a câmara de combustão, também designada como caldeira)141 era 

abobadada, com uma abertura para introdução da lenha, e outra correspondente 

à abertura do cinzeiro. O   

                                                      
141 Segundo Lepierre, abaixo do solo, ficando o crivo ao nível do piso da oficina, o que obrigaria a 

que o acesso fosse feito por degraus ou rampa de acesso à câmara escavada (LEPIERRE, 1899: 

67). Uma nota de arrendamento de humas tendas de louça branca, datada de 14 de abril de 1710 

(Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º9), refere a obrigação do senhorio em mandar fazer hum 

bocado de sobrado por sima da boca da caldeira – uma descrição que nos parece confirmar o 

desnivelamento da câmara de combustão, em cota inferior à do pavimento, apontado por Lepierre. 

Por outro lado, poderá também corresponder ao sobrado de madeira amovível que Luís Sebastian 

registou na oficina de olaria da Sociedade de Cerâmica Antiga de Coimbra: pranchado de madeira 

colocado aquando do enfornamento e desenfornamento da louça, removido durante a cozedura e 

apenas recolocado para controlo da temperatura através da observação da cor do fogo 

(SEBASTIAN, 2010: 478, Fig.312) 
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Planta baixa 

Planta piso superior 

Figura 25 |. Registo gráfico das plantas baixa e superior dos fornos de enchacote e vidragem da oficina de olaria da Sociedade 
de Cerâmica Antiga de Coimbra, localizada no Terreiro da Erva (Santa Justa, Coimbra), ativa até 2007 (L. Sebastian & Hugo 
Pereira). 
Fonte: SEBASTIAN, 2010: 332. 
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pavimento da câmara principal era, então, necessariamente perfurado para 

passagem do produto da combustão, saindo pela chaminé, que ao invés de estar 

colocada no eixo do forno, na parte superior da câmara, estaria colocada na parte 

frontal do forno (LEPIERRE, 1899: 125). 

O operário encarregue de carregar o forno entrava nele, por debaixo da 

chaminé, onde se abria um corredor abobadado, para dispor as peças para cozer 

no interior da câmara, guarnecendo-o com loiça até à linha da chaminé. A entrada 

do forno era depois obstruída com o recurso a tijolos largos formando um muro, e 

a uma camada de argila com cerca de 10 centímetros de espessura. A 

distribuição irregular de calor, a forma quadrada do forno, e o descuidado 

processo de tiragem das peças favorecia cozeduras com problemas, sendo 

comum o avultado número de peças defeituosas ou até mesmo inutilizadas 

(LEPIERRE, 1899: 125).  

Já o forno de vidrado tinha uma capacidade máxima de 1000 a 1200 dúzias 

de pratos ou tigelas, demorando a cozedura aproximadamente 22 horas, fazendo 

um consumo de 3500 a 3600 quilos de madeira de pinho (LEPIERRE, 1899: 125-

126). 

Para cronologias mais recuadas apenas um dado, datado de 26 de julho de 

1603, constante de uma ata de vereação, oferece informação sobre os fornos das 

olarias de Coimbra: nessa data é decidido em reunião de câmara que todos os 

fornos, assim de poia como de louça, existentes na cidade e arrabaldes, tenham 

chaminés altas, de maneira a defumarem acima dos telhados, obrigando-se os 

que não as tivessem nas novas condições estipuladas a levantar as chaminés 

num prazo de quinze dias, obra a fiscalizar pelo juiz do ofício de pedreiros com o 

procurador da cidade, sob pena de dez cruzados e cadeia (CARVALHO, s.d.: 21). 

Este facto indica pois a existência precedente de fornos com chaminés baixas, o 

que significa, para além de uma eventual modernização das técnicas de fabrico, 

também um cenário de poluição atmosférica na Coimbra de inícios do século XVII: 

«[…] por ser bem publico do povo e da vizinhança, que todos os 

fornos de poia como de louça, tivessem chaminés altas de maneira 

que defumassem por cima dos telhados de toda e qualquer 

vizinhança onde estivessem situados, evitando assim o prejuízo á 

saúde do povo e dano que causavam nas casas e famílias vezinhas, 

mandando que dali por deante nenhuma pessoa de qualquer 
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calidade e condição que seja tiver os ditos fornos adentro dos muros 

da cidade façao alevantar, e alevantem dentro em quinze dias as 

ditas chaminés, em altura que não façao o dito prejuízo. […] 

(CARVALHO, 1921:30) 

Em 17 de maio de 1608 a câmara manda derrubar ou tapar os fornos 

pequenos, que levavam até cinquenta feixes de lenha, existentes ainda em 

algumas olarias, de forma a ficarem inutilizados, já que não davam o cuzimento 

perfeito tornando a loiça quebradiça. A partir dessa deliberação tornava-se 

obrigatória a utilização dos fornos de loiça de maiores dimensões, que levavam o 

triplo da capacidade de material combustível, sob pena pagamento de seis mil reis 

(CARVALHO, s.d.: 22). 

Um aspeto denunciador do intenso aproveitamento dos recursos materiais 

e técnicos disponíveis nas olarias é a utilização indevida da caldeira do forno (a 

fornalha ou câmara de combustão) – referida numa deliberação camarária de 23 

de março de 1609, proibindo os oleiros e malegueiros de cozer loiça nas caldeiras 

dos fornos (CARVALHO, s.d.: 22), recomendação reiterada pelo Regimento de 

1623 como recurso onde ninguém possa coser louça (MELLO, s.d.: 30). 

Na documentação consultada do fundo notarial de Coimbra para o século 

XVIII surgem algumas referências aos fornos das olarias, particularmente, em 

notas de arrendamento, assinalando-se a obrigação ora por parte do senhorio ora 

pelo rendeiro em assegurar a conservação dos mesmos: 

. Em 7 de outubro de 1725 celebrava-se um contrato de obrigação entre o 

mestre de oleiros Agostinho de Paiva I (atv.1795-†1734) com o mercador 

António Dinis de Carvalho, sobre a obra de construção de umas casas 

sobre os alicerces das de António Dinis de Carvalho, sendo ressalvado que 

nam poderia o dito Agostinho de Payva lanssar beiraes pera quintal de 

Antonio Denis de Carvalho, mas para outra parte, nem fazer forno na dita 

parede, nem abrir janella porta ou fresta, ou seteira pera o dito quintal de 

Antonio Denis de Carvalho142; 

. A 3 de março de 1736 o contrato de arrendamento de humas tendas de 

olaria branca celebrado entre o oleiro Manuel de Carvalho e o mestre de 

tendas José Ferreira, especificava que ele Manuel de Carvalho e sua 

mulher, como senhorios das mesmas, fossem obrigados a pagar os 

                                                      
142 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º29. 
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pedidos e foros que forem lançados de novo e as ditas tendas já tiverem, e 

ainda a levantar o forno das ditas tendas e virar os tilhados dellas143; 

. De 12 de fevereiro de 1757 data o contrato de arrendamento celebrado 

entre o mestre de tendas de olaria Manuel de Oliveira Raimão e a viúva de 

António Dinis de Carvalho sobre humas tendas de olaria branca com suas 

casas situadas no Terreiro das Olarias, ficando ele rendeiro e sua mulher 

obrigados a trazerem as ditas tendas e cazas sempre bem consertadas e 

reparadas tanto de tilhados como de outros quaisquer consertos que hajao 

de mister, ainda que nellas se gastem madeiras, pregos, telha, cal ou outro 

qualquer metrial que para o seu conserto seja preciso e necessário, o que 

tambem se fica emtendendo nos fornos e forninhos, barreiros, portas e 

janelas que tudo será a custa deles144; 

. Seguindo os mesmos moldes, em 2 de maio de 1760, Luíza Maria de São 

João Baptista recolhida no Convento de Sandelgas, arrendava humas 

tendas de olaria branca a Pedro Rodrigues offecial de oleyro de branco, 

com obrigação de que ella senhoria arrendatária mandasse fazer nas ditas 

tendas os consertos de maior havendo persizao disso como também nos 

fornos145; 

. Em 27 de maio de 1790 Luiza Jozefa de Paiva secular recolhida no 

Recolhimento do Collegio das Chagas da villa de Pereira, arrendava ao 

oleiro Manuel Cardoso de São Francisco huma tenda de lousa de 

vermelho, ressalvando-se a obrigação delle arrendatário reidificar os fornos, 

oficinas e trastes pertencentes às ditas tendas e fabrica, tudo à sua própria 

custa e despeza, ficando so ella senhoria ou o seo convento obrigada a 

satisfazer o foro imposto nas ditas tendas como também obrigadas a 

reidificar os tilhados paredes das cazas, sobrados e as duas paredes 

principais dos lados do mesmo forno146; 

. A 19 de setembro de 1793 celebra-se a escritura de arrendamento entre 

José da Silva de Sequeira da vila de Tentúgal e o oleiro Aires José Pereira 

de humas tendas de olaria de branco citas ao fundo da Rua de 

Tingerodilhas chamadas da Amoreira com a devida chamada de que ele 

senhorio se obrigava a fazerlhe este arrendamento bom durante o tempo 

                                                      
143 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 4, N.º12. 

144 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 6, N.º12. 

145 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 7, N.º1. 

146 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º3. 
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conhecimento de um amplo manancial de utensílios, associados diretamente à 

atividade oleira; a sua referenciação na documentação é valiosa, já que na 

maioria dos casos esclarece a função a que se destinava153. De igual modo, o 

inventário das pertenças da mesma fábrica, à data da intervenção do Prof. 

Domingos Vandelli, vem confirmar os instrumentos mencionados e acrescentar 

outros, contribuindo em grande medida para o conhecimento do amplo rol de 

ferramentas e utensílios usualmente utilizados pelos oleiros conimbricenses em 

Setecentos [Quadro 9]. 

 

QUADRO 9 
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS  

DA FÁBRICA DE TELHA DA UNIVERSIDADE (1773-1779) 
Utensílios e ferramentas 

citados na documentação de despesa 
com a Fábrica de Telha Vidrada (1773-1776) 

Vd. Vol.2, Secção 2, Docs.5-16. 

Arrolamento de todos os trastes mandado fazer pela 
Universidade para o expediente da mesma fabrica 

encontrados na visita de avaliação do estado das cazas 
que servirão de Fabrica de Telha (10 de janeiro de 1781) 

(CRUZ, 1976:92-94) 
3 peneiras de cabelo154 [Fig.28] 
4 peneiras de seda para peneirar o chumbo [Fig.29] 
1 pizao que tem 4 palmos e meio de alto e 3 em volta 
para se pizar o vidro 
duas tinas para agoa 
hum caldeirao para tirar agoa da sisterna  
manicórdio para cortar o barro para a telha155 [Fig.30] 
1 serra de mão 
taboas para por a telha156 
i banca 
pilois para se amassar o barro 
emxadas consertadas para se trabalhar no 
barro157[Fig.31] 
hum rodo que se fez de uma emchada da caza para se  

seis pedras de 6 palmos e meio de comprido e 4 de largo, a 
que chamam empeladoiros 
três barcadas de areia do Mar 
hum pizao de pedra aonde se piza o vidro 
huma roda com sua dentadura de sobro e hum pião do 
mesmo, e dois carretes 
huma banca de sete palmos de comprido, e seis de largo 
[Fig.33]  
sinco pedras do Moinho 
vinte carros de barro do Quarto 
hum Simples [?] grande e hum pequeno de concertar os 
fornos 
trinta e hum paos de andaimes de botar a loiça a secar 
[Fig.21] 

 

                                                      
153 Vd. Vol.2, Secção 2, Docs.5-16. 

154 «Depois o trabalhador tira a agua (dos tanques de depuração do barro) com hum balde, seguro 

no fim de huma vara, derramando em huma peneira de crinas, ou de seda, de cuja fineza depende 

a da louça vidrada: isto he sustido, e removido á proporção por outro trabalhador. 

A água cheia de barro se passa pela peneira; e deixando nella o mais grosseiro da sua 

consistência […]». 

XAVIER, 1805: 7-8. 

155 «hum arame de ferro, ou de latão quasi sempre semelhante aquelles de que se servem para 

cortar manteiga». XAVIER, 1805: 12. 

156 «para dar tempo as obras , que estão por cima de se enxugarem , e secarem, para serem 

alisadas e endireitadas» XAVIER, 1805: 13. 

157 «Quando o barro (no tanque) estiver humedecido por alguns dias, se desmancha com pás de 

ferro, e enchadas, ou om paos». XAVIER, 1805: 7. 
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trabalhar no barreiro  
huma rapadoira de ferro para alimpar o barro das lajes 
huma faca de alimpar as grades da telha 
huma colher de queimar o xumbo para se fazer o vidro 
hum malho de ferro para pizar o vidro para a telha 
[Fig.32] 
hum forcado grande para cozer os fornos grandes 
hum mais pequeno para cozer o forno pequeno 
hum ferro grande de cortar o barro 
hum mais pequeno para o mesmo 
coatro grades de ferro, todas higuoais para se fazer a 
telha 
huma trempe 
grades e formas 
2 peneiros de seda para coar o xumbo [Fig.29] 
três alguidares grandes 
hum pote e dois alguidares pequenos 
huma roda de fazer loussa158 com uma guarganta de 
ferro, hum piam e mancal de ferro 
hum ferro para se por a telha coando se vidra 
huma balança 
huma forquilha de ferro para coando se derrete o xumbo, 
meter lenha 
hum espeto de ferro de tirar as amostras aos fornos 
grandes coando se coze 
huma arguola de ferro para segurar as prensas do forno 
pequeno 
três facas de ferro calcadas de asso 
duas escaporas de ferro para se porem os forcados e 
mais ferramenta 
4 grades de fazer a telha e canudo 

onze quartos de pinho de ter areia fina 
quatro carradas de areia de Soure 
dez alqueires de sal 
quatro aduquinas de fazer louça 
duas rodas do mesmo 
dois empeladoiros de madeira 
vinte e nove pranchas de por louça 
hum caixão novo que levará três moios de milho 
huma banca de seis palmos de comprido e seis de largo 
[Fig.33] 
outra de cinco palmos de comprido e dois e meio de 
largo[Fig.33] 
três alguidares de barro para vidrar  
huma banca de sinco palmos de comprido [Fig.22] 
hum meio alqueire de pao 
catorze fornos de fazer telha 
hum ferro de vidrar 
hum caneco de arcos de ferro, e hum baldetrês grades de 
pao de fazer tijolo 
hum rodo de ferro; e outro com dentes de ferro [Fig.34] 
um malho de ferro 
hum espeto de ferro de ver o forno 
dois ferros de cortar o barro  
duas colheres de queimar o chumbo 
três forquilhas de ferro groças 
sinco facas de ferro de alimpar a telha 
três furadores de ferro de furar a telha 
oito grades de ferro de fazer a telha humas grandes e outras 
pequenas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                      
158 As obras de olaria dividiam-se em duas espécies: as feitas em moldes (utilizando moldes de 

gesso, grades) e as feitas em torno utilizando, portanto, a roda. 

Figura 28 |. Peneira de mão (Fig.6) e peneira para passar a agua 
cheia de barro, guarnecida com duas asas (Fig.5)  
Fonte: XAVIER, 1805: Est..III 

Figura 29 |. Peneira para passar ou peneirar a 
coberta dos ingredientes (Fig.14) e peneira muito 
fina, destinada ao mesmo uso (Fig.15)  
Fonte: XAVIER, 1805: Est..X 

Figura 30 |. o fio de cortar 
Fonte: XAVIER, 1805: Est..IV 
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Figura 31 |. Huma enxada feita para revolver e delir o 
barro nos tanques (Fig.1) huma meia enchada 
empregada nos mesmos usos (Fig.2)  
Fonte: XAVIER, 1805: Est..III. 

Figura 32 |. o malho grande (Fig.5) 
o malho pequeno (Fig.6). A he a 
frente. B, o cabo  
Fonte: XAVIER, 1805: Est..X. 

Figura 33 |. A meza […] AA, são muitas pastas de barro dispostas para se por em moldes. B, hum 
vaso cheio d’agua. C, huma esponja para molhar as pastas, depois de estendidas sobre os moldes. D, 
hum pequeno rolo 
Fonte: XAVIER, 1805: Est.III. 

Figura 34 |. Hum rodo feito também para escumar o calcinado, dobrado e largo em A, na extremidade de huma astea. B: o 
alvado em C, guarnecido de hum cabo de madeira D. (Fig.6) outro rodo curvado em A, na extremidade de hum cabo B, o avlado 
em C, guarnecido de hum cabo de madeira D (Fig.7) 
Fonte: XAVIER, 1805: Est.VIII. 
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2.2.2. Matérias-primas: pastas, vidrados e pigmentos.  

 

Como referimos no ponto 1, um dos fatores auxiliadores à consolidação da 

ocupação do Bairro das Olarias de Coimbra foi a proximidade a jazidas naturais 

da principal matéria-prima utilizada no ofício, as argilas e caulinos, com 

significativa abundância no espaço periurbano da cidade, bem como nalgumas 

localidades do concelho, e concelhos limítrofes [Quadro 10, Fig.35].  

 

 

                                                      
159 As argilas assumem uma ampla variedade cromática enquanto massas terrosas, variando de 

tonalidades castanhas, castanhas-avermelhadas (argilas figulinas) até tonalidades mais claras, 

cinzentas, amareladas, aproximadas ao branco. Quanto mais aproximadas ao branco, maior a sua 

pureza (caso dos caulinos, constituídos na sua maioria por alumina, sílica e água). 

A diversidade de argilas disponíveis no entorno do centro oleiro conimbricense possibilitou a sua 

escolha e aplicação em função das distintas categorias cerâmicas saídas dos seus fornos. Assim, 

com os barros vermelhos eram produzidos tijolos, telhas e olaria vermelha (chamada de comum), 

ficando o barro branco (caulinos, argilas cauliníticas, margas) relegado para a produção de faiança 

(loiça branca) e azulejo. 

Para uma mais completa perceção sobre o barro e sua importância para produção nacional de 

faiança recomendamos a leitura dos conteúdos apresentados na tese de doutoramento do 

arqueólogo Luís Sebastian. SEBASTIAN, 2010: 197-251. 

160 Vd. nota anterior. 

QUADRO 10 
JAZIDAS DE BARRO  

referenciadas em fontes documentais 
São Martinho do Bispo sec. XVI – para telha e tijolo 

Treixomil/Trouxemil sec. XVI, XVII, XIX – para loiça vidrada, loiça para servir ao lume, loiça de barro 
vermelho 

Póvoa (do Bordalo)  sec. XVI, XVIII, XIX – barro branco159 – para loiça vidrada, loiça para servir ao lume 
Alcarraques (Trouxemil) sec. XVI, XVII, XIX – barro vermelho160 – para loiça de barro vermelho, louça 

singella 
Antuzede sec. XVI, XVII – barro vermelho – louça singella 
Adémia sec. XVI – barro branco – para loiça 
Quarto  

(Coimbra, Alto da Estação Velha) 
sec. XVIII 

Alpenduradas sec. XVIII 
Barcouço sec. XVIII 

Soure sec. XVIII 
Pedrulha 

(Coimbra, Loreto/Monte Olivete) 
sec. XVIII 

Ingote/Engote sec .XIX 
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da colheita de barro deveria manter-se, já que uma deliberação camarária datada 

de 3 de março de 1607 proibia a cava de barro nos limites, olivais, rocios e 

caminhos que vinham para a cidade sem a autorização expressa do dono da 

propriedade e licença da câmara, sob pena do pagamento de mil reis 

(CARVALHO, s.d.: 22). 

Em 1556 o barro era proveniente de jazidas em Trouxemil e Póvoa do 

Bordalo, sendo recomendável que a pasta para fabricação de qualquer peça para 

servir ao lume teria que incluir duas partes de barro vermelho e uma do áspero, e 

o barro branco proveniente de tais jazidas seria misturado em partes iguais 

(MELLO, s.d.: 26) – receita ainda em prática no final do século XIX, segundo 

afirmação de Adelino Mello (MELLO, s.d.: 30).  

Em 1569 – segundo um novo regimento elaborado pela vereação da 

Câmara de Coimbra, dois procuradores dos mesteres e o procurador da cidade, 

com a finalidade de solucionar o problema da má qualidade da loiça fabricada nas 

olarias de Coimbra – recomendava-se que o barro da jazida de São Martinho do 

Bispo só fosse aproveitável para telha e tijolo, enquanto o barro proveniente dos 

barreiros de Trouxemil e Póvoa do Bordalo deveria ser o eleito para a produção 

de loiça, misturado em partes iguais, não ficando a loiça tão quebradiça (MELLO, 

s.d.: 27). As jazidas de Alcarraques (Trouxemil) e Adémia são também 

mencionadas como aptas a serem utilizadas nas pastas da loiça, devendo os seus 

barros ser misturados na proporção de dois terços do barro de Alcarraques, e um 

terço do barro de Adémia (MELLO, s.d.: 27). As proporções aqui definidas seriam 

validadas em reunião de vereação de 11 de agosto de 1576, a qual impõe aos 

transgressores, para além da pena de mil réis da cadeia, que lhes fosse quebrada 

a loiça contrafeita (MELLO, s.d.: 28-29). 

Em 1611, segundo postura de 22 de Janeiro, a loiça de barro vermelho 

utilizaria o barro de Alcarraques misturado com barro áspero de Trouxemil 

(CARVALHO, s.d.: 23). Anos mais tarde, de acordo com o Regimento de 1623, 

para o ofício de louça singella, o barro deveria ser terçado com areia162, e colhido 

                                                      
162 O recurso a areia, como desengordurante, na mistura das argilas é comum na prática oleira; a 

areia provoca a adição de sílica às pastas, tornando as mais duras e resistentes nas cozeduras, 

sobretudo, no que toca às elevadas temperaturas da vidragem.  



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

□ ■□ 
 

161 

em Antuzede e Alcarraques. A mesma fonte recomenda expressamente que de 

São Martinho (do Bispo) não venha barro para loiça alguma vidrada, branca nem 

vermelha (MELLO, s.d.: 30). 

A documentação consultada para o século XVIII refere a colheita de jazidas 

de barro nos seguintes locais: Quarto163, Póvoa (do Bordalo)164, Alpenduradas165, 

Barcouço166, Soure167, Pedrulha (Loreto, Monte Olivete)168. 

Adelino Mello informa que em finais do século XIX a pasta para a loiça 

branca era constituída por argilas provenientes dos barreiros de Cioga do Monte 

(Trouxemil) e Póvoa de Bordalo, combinadas com marga verde do Loreto 

(Coimbra), enquanto a produção de loiça vermelha utilizava barro de Alcarraques 

desde o século XVI, considerado de excelente qualidade (MELLO, s.d.: 34). O 

autor confirma a boa qualidade das argilas, margas e areias empregues nas 

pastas da faiança produzida nas olarias de Coimbra, ativas em finais de 

Oitocentos, aconselhando que as mesmas poderiam ser aperfeiçoadas pela 

obtenção de um barro de grão muito fino, se o mesmo permanecesse em 

maceração nos tanques por mais tempo para depósito das impurezas, além dos 

três ou quatro meses geralmente praticados (MELLO, s.d.: 36). 

Os estudos de Charles Lepierre sobre a cerâmica de Coimbra e a questão 

do barro utilizado169, apesar de concluírem que cada oleiro fazia as misturas 

                                                                                                                                    
A par da areia, também o uso de chacota moída está reportado como componente 

desengordurante, especificamente, com papel determinante na estabilização da contração das 

pastas durante a secagem. SEBASTIAN, 2010: 237. 

163 Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º9. 

164 Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º9. 

165 Vol.2, Secção 2, Doc.4.  

166 Vol.2, Secção 2, Doc.14. 

167 Vol.2, Secção 2, Doc.15. 

168 Vol.2, Secção 2, Doc.1. 

169 Lepierre informa que a argila de Póvoa de Bordalo era recolhida em três pontos diferentes: em 

terrenos de José Jorge, e em dois pontos do terreno de Mortório, sendo o barro do primeiro ponto 

bastante puro e plástico, e o dos restantes de composição físico-química muito semelhante, 

embora mais arenoso (LEPIERRE: 1899, 115-117). A argila colhida nos Cucos revelou-se 

ferruginosa, mais impura que as argilas da Póvoa, e com maior teor de sílica. Nazaré da Ribeira 

(Ribeira de Frades), Cioga do Monte (Trouxemil) e Engote são apresentados como outros locais 

de jazidas de argila, colhendo-se também marga no Alto da Estação Velha no lugar de Quarto 

(LEPIERRE: 1899, 117-118). 
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empiricamente, registaram o receituário e técnica de preparação das pastas 

empregues no fabrico de faiança de um fabricante conimbricense ativo em finais 

do século XIX. Afonso Pessoa informou Lepierre de todos os passos conducentes 

à preparação de uma pasta apta a ser aplicada em faiança fina, e em faiança 

grosseira denominada de ratinha170 (LEPIERRE, 1899: 119). Este testemunho 

afigura-se-nos de substancial importância uma vez que constitui um raro 

fragmento para documentação do processo de preparação das pastas empregues 

no fabrico de faiança, saber que constitui um repositório de experiências 

acumuladas durante séculos [Quadro 11]. 

O vidrado das peças de faiança171 incluía normalmente a calcinação (no 

forninho) de chumbo172 e estanho, adicionados a areia e sal, numa composição à  

                                                      
170 Em finais do século XIX diferenciavam-se dois tipos de faiança: 1. A faiança chamada de 

Vandelli ou vandel, de pasta mais fina e com vidrado estanífero opaco; 2. A faiança ratinha, com 

pasta mais grosseira, correspondente a loiça ordinária, com vidrado menos estanífero e processo 

de fabrico distinto da louça de vandel (LEPIERRE, 1889: 121). 

A faiança fina era produzida da seguinte forma: 1. após a moldagem, à roda, as peças eram secas 

ao ar e depois cozidas; 2. depois da cozedura era aplicado o vidrado por imersão; 3. seco o 

vidrado, a peça receberia a decoração a pincel com os pigmentos diluídos em água; 4. terminada a 

pintura da peça, esta voltaria a ir ao forno para vitrificação do vidrado e pigmentos adicionados (em 

finais do século XIX as peças eram colocadas no forno dentro de casetas (ou gazetas) ou ainda 

embaixas – caixas circulares ou retangulares feitas de material refratário para acondicionamento 

de peças de cerâmica isolando-as das chamas do fogo e escórias) (LEPIERRE, 1889:121-122). 

A faiança mais grosseira, denominada ratinha, de inferior qualidade e vidrado menos estanífero 

comparativamente com a loiça Vandelli – quantidade de estanho quase três vezes menor à 

utilizada na loiça de Vandelli (LEPIERRE, 1899: 123) – subdividia-se em duas categorias: 1. uma 

mais cuidada, sendo o vidrado aplicado sobre a peça previamente cozida, contudo sem a 

utilização de casetas; 2. faiança ordinária sendo o vidrado aplicado na peça apenas seca ao ar 

(durante cinco a seis dias), cozendo-se uma só vez, também sem o recurso a casetas, tendo 

porém de colocar ao nível da base do forno peças em chacote (já cozidas na primeira fase) por 

serem mais resistentes (LEPIERRE, 1899:122-123). 

171 Cerâmica caracterizada pela introdução de um opacificante, geralmente estanífero, nos 

vidrados à base de chumbo, gerando uma superfície branca e vitrificável em cozedura posterior, 

que pode receber decoração a pincel com pigmentos coloridos (MANGUCCI, 1998: 20). 

172 O chumbo assume-se em Coimbra como uma das matérias-primas imprescindíveis à produção 

de loiça vidrada. A 1 de julho de 1747 Francisco Rodrigues mestre de olaria branca confessou por 

escritura dever ao mestre de olaria branca Manuel de Carvalho 100 mil reis de materiais de 

chumbo que lhe vendeo para a fabrica da sua olaria (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º37). 
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QUADRO 11 
RECEITUÁRIO DE PREPARAÇÃO DE PASTAS APTAS PARA O FABRICO DE FAIANÇA 

DA FÁBRICA DE AFONSO PESSOA, ATIVA EM 1899 (LEPIERRE, 1899: 119) 
Proporção de argilas empregues na mistura de preparação da pasta: 

20 volumes de marga do Quarto seca ao ar 
13 volumes de argila da Póvoa (do Bordalo) 

3 volumes de argila da Cioga do Monte (Trouxemil) 
1. Introduzida no tanque, a mistura das argilas, na proporção descrita, era feita por um operário com uma 
enxada, o qual ia adicionando água até a mistura ficar homogénea.  
2. Após a mistura estar homogénea colhia-se para um balde, passando-a sobre um crivo ou peneiro de 
tela metálica, cuja função era reter as impurezas mais grosseiras que surgiam nas argilas – esta manobra era 
executada com o auxílio de uma cegonha 
3. Peneirada a mistura de argilas, voltavam para outro tanque de maior profundidade (ca. 2 metros), para 
depuração e maceração da pasta, a qual permaneceria à mercê da temperatura atmosférica durante 3 a 4 
meses. As partes mais finas da pasta ficariam em suspensão nas camadas mais superficiais, enquanto as mais 
grossas depositar-se-iam em camadas inferiores. As pastas mais finas seriam utilizadas no fabrico de loiça fina, 
enquanto as mais grosseiras eram aplicadas na produção de loiça ordinária, rotulada de ratinha 
4. Depois da depuração, a pasta era retirada do tanque ainda com alguma humidade e seria amassada 
ou pisada. Só passada esta etapa estaria pronta para a moldagem. 

 

qual, depois de moída, seria adicionada água, ficando os compostos em 

suspensão173 e prontos a verter sobre as peças na fase da aplicação da coberta. 

Após secas e cozidas, as peças cerâmicas em chacota receberiam o vidrado por 

imersão ou banho174, o qual no caso das peças a decorar, após estar seco, 

                                                      
173 Como focámos atrás, o vidrado era feito no forninho para obtenção da massa calcinada de 

estanho e chumbo, juntamente com areia e sal. A Arte da Louça Vidrada indica os passos dados 

após a calcinação: 

«Depois de desenfornado (o forno), se desce ao fundo da fornalha, se se tira o branco, ou o 

esmalte, que se tem misturado, e que com o grande calor do forno se calcinou, e se reduzio a hum 

bolo, ou massa de vidro branco, como leite, não transparente: quebra-se o bolo com o martelo, e 

examina-se, quero dizer, tira-se a área que está unida; depois moe-se bem fino, e se conduz ao 

moinho, onde se deve ajuntar agua, conforme a quantidade do branco admitir.» 

XAVIER, 1805: 21 

174 «O branco, estando bem moído, vasar-se-há do moinho para huma tina maior, ou menor, 

conforme a sua quantidade, e o numero das peças, que se hao-se molhar: será mexida, para se 

fazer liquida igualmente, tanto no fundo, como na superfície; porém, tornando-se muito densa, se 

fará fluida, ajuntando-se lhe mais agua.  

Toma-se depois huma peça já cozida, e mergulhando-se no branco, se tira com ligeireza, 

deixando-se esgotar o supérfluo do branco na tina: a peça molhada, se seccará logo: examina-se 

hum pouco o branco com a unha, achando-se muito denso, ajuntar-se-há ainda ao branco agua na 
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receberia a decoração a pincel, com os pigmentos das várias cores diluídos em 

água, voltando a peça novamente ao forno, de modo a vitrificar o vidrado e 

pigmentos adicionados.  

Segundo a ata de vereação de 11 de agosto de 1576 utilizava-se na 

vidragem da loiça alcanfor175 – pois sendo metal tão duro que cosendo-se huma 

só vez fica bem cosido – e ainda chumbo, recomendando-se neste caso, duas 

                                                                                                                                    
tina, mexendo-se como na primeira vez: depois se fará huma nova experiencia, molhando-se outra 

peça: se continuará a lavar as mais, humas atrás das outras, pondo-as sobre a taboa. 

Fazendo se o branco muito liquido, se deixa repousar, tirando-se o supérfluo d’agua: huma 

observação muito importante he, que quando a louça já he branca, sendo bem cozida, não requer, 

que seja o branco tão denso, e ao contrario sendo a louça vermelha, deve-se observar o methodo 

já proposto. 

Outra observação não menos importante he, que, quando a louça cozida he de huma grande 

dureza, se deve preparar hum leite de barro, e argila, destemperando-os em claro, e dando lugar 

as areas, de que são compostos, a precipitar-se no fundo d’agoa, separando-se as partes 

delicadas, e mais finas; dá-se huma camada as peças, ou por imersão, ou com a brocha, o que 

forma assento excelente ao esmalte, sem isto ficaria em ondas, e cobriria mal. 

Esta manobra he muito delicada; os Chins a tem praticado em algumas das suas porcelanas, onde 

se distinguem muito bem três substancias diferentes, o cozido, a coberta, e a linha delicada do 

assento, que está entre a peça cozida, e o vidrado que serve, por assim dizer, de colla. 

A beleza da louça depende em grande parte da brancura da coberta, que deve ser bem derretida, 

muito delicada, e de huma grossura igual pelo todo: he preciso, que este esmalte não de rache, e 

não se despegue, como ordinariamente acontece a maior parte das louças vidradas.» 

XAVIER, 1804: 23-25. 

175 Vocábulo que corresponderá a uma expressão vernácula para se referir aos vidrados de 

estanho, mais duros que os de chumbo, empregues nas cerâmicas de primeira qualidade. Alberto 

Pessoa terá desenvolvido experiências em loiças antigas de Coimbra chegando à conclusão que 

haveria utilização de galena, denominada alcofôr, empregue como vidrado na loiça, tratando-se de 

um mineral rico em sulfureto de chumbo (MELLO, s.d.: 31). Derivada do chumbo, essa galena 

tinha um elevado ponto de fusão, mais elevado do que o chumbo. A 5 de setembro de 1472 foi 

concedido o direito de exploração por carta régia a Braz Ranes, oleiro natural de Oleiros (Castelo 

Branco) para explorar uma mina rica em alcanfor, matéria-prima para servir no seu ofício de oleiro 

para com ela fazer vidrado (BARROS,1945-1954: VI, 129; TRINDADE, 2007:127). 

Para o século XVI está documentada para Coimbra a importação inglesa de alcofor: a 2 de julho 

de 1535, Rodrigo Aires, morador em Coimbra, importava a partir de uma caravela proveniente de 

Inglaterra, chegada ao porto da Foz do Mondego, 300 vasos de louça branca, 50 de louça 

dourada, 20 de louça amarela, e ainda 20 arráteis de alvaiade e 4,5 quintais de alcofor (OLIVEIRA, 

1971: I, 542). 1 quintal = 58,752 kg. 
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fases de cozedura (MELLO, s.d.: 29, 31). O Regimento de 1623 recomendava aos 

ofícios de vidrado, isto é, às especializações que produziam loiça vidrada, que, 

por cada arroba de vidro, se devia juntar seis arratéis de areia, antes mais que 

menos (MELLO, s.d.: 30). 

Vidrados constituídos por silicatos de chumbo e estanho mantinham a sua 

utilização em Coimbra, em finais do século XIX, na produção de faiança: na loiça 

fina era aplicado sobre o biscoito (após a 1.ª fase da cozedura), e na loiça inferior 

sobre a pasta em crú depois de enxuta (MELLO, s.d.: 34-35). Nesta época, a 

obtenção do vidrado aplicado na loiça comum resultava da mistura de areia do 

mar, óxidos de estanho, óxidos de chumbo e cloreto de sódio como fundente, e na 

faiança ou loiça fina substituía-se a areia do mar por caulim impuro de Alencarce 

(Soure), resultando um vidro de excelente qualidade tal como verificou Adelino 

Mello na Exposição de Cerâmica de 1884 (MELLO, s.d.: 35). Em 1774 a produção 

da Fábrica da Telha da Universidade utilizava areia do mar – fonte de sílica (SiO2) 

e cloreto de sódio (NaCl) – sendo armazenada em divisão própria176. 

Segundo Charles Lepierre (reportando fórmulas que colheu em anotações 

da época) o vidrado empregue na faiança de inícios do século XIX – 

possivelmente receituário melhorado no último quartel do século XVIII – incluía 

calcina de chumbo (100 kg), calcina de estanho (25kg), sal marinho (37, 5 kg), 

areia branca (125 kg) e por vezes cristal (7,5 kg), aparentando, portanto, grande 

qualidade, inclusivamente superior ao vidrado empregue na faiança de finais do 

século (LEPIERRE, 1889: 121). 

O estudo sobre a caracterização composicional e tecnológica da faiança 

conimbricense publicado na obra Cerâmica de Coimbra do Século XVI-XX (PAIS 

et alli, 2007: 124-126, 158) descreve que a composição química dos vidrados 

analisados em amostras recolhidas em peças ou fragmentos da coleção do 

Museu Machado de Castro, do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, e no Terreiro da 

Erva (lixeira?), tem presentes componentes de grão de quartzo e partículas ricas 

em sílica e alumina, resultantes da desidroxilação de minerais argilosos, tendo 

como fundentes elementos à base de chumbo, potássio e sódio, e também cálcio 

e magnésio (PAIS et alli, 2007: 126). O mesmo estudo confirma também a 
                                                      
176 Uma nota despesa com ferragens pagas ao serralheiro Alberto Manoel, datada de 1774, 

confirma esse facto: Huma chave consertada para a caza adonde esta a areia do mar. Vd. Vol.2. 

Secção 2, Doc.6.  
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utilização de estanho, utilizado como opacificante, resultando a base mais ou 

menos branca em função da espessura da camada aplicada (PAIS et alli, 2007: 

126). 

Em matéria de pigmentos persiste um grande desconhecimento para a 

produção anterior aos finais do século XVIII, pela ausência de dados seguros 

sobre a sua proveniência, e composição das receitas para as várias fases da 

produção de faiança em Coimbra. É contudo ponto assente que paleta cromática 

utilizada provinha da utilização de pigmentos obtidos de óxidos metálicos de 

origem mineral, partindo apenas de cinco pigmentos principais, um dos quais 

obtido artificialmente177. 

A única referência documental que dispomos até à data sobre este assunto, 

consiste numa nota de despesa com a pintura dos azulejos da Imprensa da 

Universidade, realizada por Salvador de Sousa Carvalho (MACHADO, 1993: 258, 

nota 15), que assinala um conjunto de pigmentos de origem natural, utilizados na 

feitura das cores aplicadas por aquele artista. O documento menciona flor de anil 

(azul, à época também denominado como azul da Prússia), as fezes de ouro 

(litargírio, ou ocre amarelo), o maquim (pigmento amarelo?), o zarcão (tetróxido de 

chumbo) e o vermelhão (cinábrio) – possivelmente os ingredientes base que 

utilizaria na feitura da sua paleta cromática de vidrados coloridos, permanecendo, 

todavia, por conhecer as receitas para a obtenção das várias cores e a 

proveniência dos pigmentos.  

O estudo de Charles Lepierre mantem-se como o mais pragmático sobre o 

assunto, reportando os dados apurados para exemplares oitocentistas 

(LEPIERRE, 1889: 128-130). Assim, para essa época, a faiança fina empregaria 

                                                      
177 Recentemente estudos físico-químicos a amostras recolhidas em conjuntos históricos e 

amostras museológicas obrigaram à revisão da tradicional associação de cores com os óxidos 

simples, óxidos de origem mineral – manganês (roxo, castanho-avinhado), antimónio (amarelo), 

ferro (laranja), cobalto (azul), cobre ou crómio (verde). Foi demonstrado que para além destas 

fontes de pigmentos surgem na obtenção de determinadas cores, também outros elementos 

adicionados. No que toca aos óxidos metálicos simples eles são aplicados no azul (óxido de 

cobalto), no verde esmeralda (óxido de cobre) e no púrpura de manganês (óxido de 

manganês/braunite). O amarelo, considerado pigmento sintético, acusa a presença de amarelo de 

Nápoles com zinco. Como cores de mistura surge o laranja (pigmento amarelo + hematite), o verde 

azeitona (pigmento amarelo + óxido de cobalto) e o castanho escuro (hematite + óxido de 

manganês). Vd. COENTRO et alli, 2012: 377-381.  
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as seguintes cores: rosa, amarelos e alaranjados, verdes, azuis, violetas, 

castanhos. A faiança corrente aplicava preferencialmente o verde, o azul, o 

amarelo e o violeta. Lepierre assinala que em finais do século XIX grande parte 

dos pigmentos utilizados eram importados de Inglaterra, sendo os restantes 

provenientes de jazidas da região (Bussaco, Anobra). O facto de destacar o atraso 

nas fórmulas empregues pelos oleiros de Coimbra ao seu tempo poderá indiciar o 

seguimento de receitas tradicionais, passadas de geração em geração. Este 

aspeto levanta a suspeição de se poder aproximar o receituário dos pigmentos 

aplicados na faiança de Coimbra, para as cronologias em abordagem, onde se 

inclui o azulejo. No Quadro 12 sistematizamos os dados coletados por Charles 

Lepierre sobre a composição dos pigmentos empregues pelos artífices das olarias 

de Coimbra na pintura de faiança.  

 

QUADRO 12 
PIGMENTOS APLICADOS NA PINTURA DA CERÂMICA DE COIMBRA 

 COMPOSIÇÃO E PROVENIÊNCIA, SEGUNDO CHARLES LEPIERRE  
(LEPIERRE, 1899:128-130) 

 
PIGMENTO 

LOIÇA FINA  
OU FAIANÇA DE VANDELLI 

LOIÇA ORDINÁRIA  
OU FAIANÇA RATINHA 

COMPOSIÇÃO PROVENIÊNCIA COMPOSIÇÃO PROVENIÊNCIA 

VERDE _ _ 3 partes óxido de cobre 
1 parte areia 

Não especificada 
Não especificada 

AZUL  50 kg de silicato de 
potássio e cobalto 
31,250 kg de fezes de 
oiro 
18,750 Kg de zarcão ou 
mínio 
0,700 Kg de morado 
(ou óxido de 
manganês) impuro ou 
argila 
16 Lt de sal marinho 
 

Não especificada 
Não especificada 
Não especificada 
 
Bussaco 
Anobra 
Não especificada 

8 partes de silicato de 
potássio e cobalto 
4 partes de safre (ou 
óxido de cobalto impuro) 
1 parte de morado (ou 
óxido de manganês) 

Não especificada 
 
Não especificada 
 
Bussaco 

Fundir a grande fogo, 
pulverizar e moer 

AMARELO 3 volumes de fezes de 
oiro  
3 volumes de sulfureto 
de antimónio 
1 volume de ferrugem 

Não especificada 
Não especificada 
 
Não especificada 

3 partes de fezes de oiro 
e oxido de chumbo 
2 partes de sulfureto de 
antimónio 
1 parte de ferrugem 

Não especificada 
 
Não especificada 
 
Não especificada 

Mistura calcinada duas 
vezes 
1.ª aquecida à entrada 
do forno até ao rubro, 
Depois moída 
2.ªmistura calcinada 
novamente 

Mistura calcinada duas 
vezes 
1.ª aquecida à entrada do 
forno até ao rubro, 
Depois moída 
2.ªmistura calcinada 
novamente 
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AMARELO 
CLARO 

2 volumes de calcina 
2 volumes de zarcão 
2 volumes de sulfureto 
de antimónio 
Areia branca fina 

Não especificada 
Não especificada 
Não especificada 
 
Não especificada 

_ _ 

Calcinar uma vez à 
entrada do forno 

VIOLETA 4 partes de fezes de 
oiro 
3 partes de sílex 
pulverizado 
1 parte de carbonato de 
potassio 
 1 parte de areia fina 
 1 parte de morado 
(óxido de manganês) 

Não especificada 
Não especificada 
Não especificada 
 
Não especificada 
Não especificada 

_ _ 

Calcinar a mistura 

 

2.2.3. Os produtos: loiça, telha, tijolo e azulejo.  

As olarias de Coimbra fabricaram pelo menos desde o século XVI loiça 

utilitária com recurso a barro branco (loiça de faiança) e a barro vermelho, esta 

última podendo ser vidrada ao não. No caso do fabrico de loiça vidrada, e para a 

mesma cronologia, essa especialidade era apenas da competência dos 

malegueiros (CARVALHO, 1921:139), já mencionados atrás, sendo essa 

designação convertida mais tarde em oleiros de louça branca.  

Os oleiros de Coimbra fabricavam uma vasta panóplia de loiça utilitária 

como se depreende dos registos sobre as taxas a praticar na venda das mesmas: 

talhas com testo, cântaros, alguidares, quartas, infusas, cabaças, púcaros, 

almotolias, privados, tigelas variadas, vieiras para candeeiros, potes para azeite, 

talhas para lagar, fogareiros, bacios; e também cerâmica arquitetónica, como 

telhas e tijolos. (CARVALHO, 1921:140).  

Os malegueiros produziam loiça mais cuidada, afigurando-se, portanto, 

como ofício de categoria superior em relação ao comum oleiro, oferecendo 

também uma grande diversidade de peças vidradas como: alguidares vidrados, 

panelas vidradas, asados para cozer, vidrados no interior, púcaros vidrados, 

malgas vidradas, bacios vidrados para comer, salseiras, almotolias vidradas e 

candeeiros vidrados, privados vidrados com testo, perfumadores, e até 

cuscuzeiros (CARVALHO, 1921: 140). 

As primeiras referências à produção de loiça malegueira surge 

documentada em Coimbra desde a segunda metade do século XVI (PAIS et alli, 
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2007: 134-136). Já a produção de louça branca, identificada explicitamente como 

tal, data da viragem do século XVI para o século XVII (PAIS et alli, 2007: 26,134-

136), uma designação que remete claramente para a produção de faiança, 

deduzindo-se por essa expressão a aplicação de vidrado estanífero como 

cobertura das peças – um dos princípios base na identificação daquela técnica 

cerâmica. A partir da carta de examinação de Brás Miguel para o ofício de 

malagueiro de malega verde e amarela, datada de 1584 deduz-se que por esta 

altura a organização oficinal das olarias conimbricenses praticava já a separação 

entre os ofícios de branco e de verde e amarelo afirmada anos mais tarde no 

Regimento dos Oleiros e Malegueiros de Coimbra de 1623 (CARVALHO, 

1921:144). 

A primeira faiança produzida em Coimbra terá sido, portanto, monocroma, 

mas o surgimento gradual da designação da especialidade pintor de louça, a partir 

de 1603178, coexistente no século XVII com a de malegueiro, faz adivinhar a 

realização à época nas olarias conimbricenses de produção com decoração 

pintada elaborada. 

Para além da loiça branca – onde se incluem as peças de botica, a faiança 

branca com apontamentos decorativos de carater caligráfico ou representações 

heráldicas (encomendas de nobilitados e ordens religiosas) – e tal como prova o 

Regimento de 1623, das olarias conimbricenses saíam também peças de olaria 

vermelha, e amarela e verde.  

Apesar dos dados oferecidos pela documentação, a identificação segura de 

loiça associada às olarias de Coimbra para cronologias anteriores à segunda 

metade do século XVII permanece por fazer. Já para datações situadas na 

segunda metade da centúria de Seiscentos está identificado um conjunto de 

peças de faiança artística que apresentam aspetos diferenciadores da produção 

coeva lisboeta: o cromatismo empregue de tonalidades densas e opacas (azuis 

violáceos, amarelo vagamente alaranjado e terroso), os vidrados menos brilhantes 

e a utilização de modelos decorativos arcaizantes de cariz oriental e/ou de 

inspiração renascentista (PAIS et alli, 2007: 36-39).  

Para além de peças polícromas, identificam-se também peças de pintura a 

azul com contorno a manganês, que vão repetir motivos orientais, frequentes em 

                                                      
178 Caso de Bento Rodrigues, referenciado em 1603 como pintor de louça (PAIS et alli, 2007:31). 
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peças congéneres da produção lisboeta, com decorações de aranhões, densas e 

de tratamento em mancha: caso de um prato de coleção particular, datado de 

1692, com a representação de uma lebre junto a uma arquitetura – torre de feição 

orientalizante – na reserva do covo, e com motivos de aranhões na aba [Fig. 36].  

Segundo Luís Sebastian, o escurecimento e opacidade dos esmaltes 

estaníferos aplicados na produção conimbricense poderá ser entendido como 

derivado de uma utilização economicista do estanho, de elevado preço à época, 

obrigando o artífice a utilizá-lo de forma controlada, de modo a garantir um preço 

competitivamente mais vantajoso e coadunado com o nível de riqueza disponível 

pela clientela local e regional (SEBASTIAN, 2010: 483-484). O arqueólogo 

ressalva as dissemelhanças e significativas variações de cor, brilho do vidro e 

textura dos vidrados e pastas179 num conjunto de diferentes origens de fabrico 

para um mesmo período, dentro do mesmo centro produtor conimbricense, 

recorrendo ao exemplo dos resultados da análise macroscópica a vários 

fragmentos de peças dentro de um mesmo caqueiro detetado no coração do 

Bairro das Olarias180 (SEBASTIAN, 2010: 484). Ainda assim, com base em 

contextos arqueológicos de consumo, aponta como características gerais 

identificativas da produção conimbricense:  

. a tendência para pastas coradas com forte presença de óxido de 

ferro (com consequências no escurecimento dos esmaltes) e a 

dureza das mesmas (SEBASTIAN, 2010: 489);  

. os comuns indicativos do uso de chacota moída como 

desengordurante (pequenos pontos vermelhos) (SEBASTIAN, 2010: 

490);  

. a distinção dos esmaltes e tintas, reconhecível pelo reduzido brilho 

e aspeto baço (baixas dosagens de chumbo face a elevadas 

dosagens de sílica), brancos estaníferos amarelecidos, de tom creme 

(reduzido teor de estanho) (SEBASTIAN, 2010: 498);  

                                                      
179 A coloração das pastas da faiança conimbricense pode variar entre o branco-sujo ao 

ligeiramente avermelhado, passando pelos tons creme, rosa e salmão (SEBASTIAN, 2010: 488-

489). 

180 Caqueiro exposto nas escavações do Largo das Olarias para implantação do Metropolitano 

Ligeiro do Mondego.  

 
Figura 36 | Prato com decoração 
de motivos de aranhões na aba e 
representação de leporídeo junto a 
arquitetura de feição orientalizante 
Pintura a azul e manganês sobre 
esmalte estanífero 
1692, Coimbra atrib. 
Coleção particular 
Foto José Meneses 
Fonte: PAIS et alli, 2007: 40 
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. deficiente cobertura da chacota pelo pouco cuidado no banho de 

vidrado, sendo frequente a ocorrência de impressões digitais 

impressas no esmalte (SEBASTIAN, 2010: 498);  

. aplicação de azuis de limitada gradação (de dois a três tons) e 

pouca transparência(SEBASTIAN, 2010: 498-499);  

. no campo das opções decorativas, para a 1.ª metade de 

Seiscentos, uma rara ocorrência de motivos de inspiração oriental, 

surgindo frequentemente a escolha da ave como motivo central em 

pratos de fundo ônfalo, ornamento substituído na 2.ª metade da 

centúria pela espiral (SEBASTIAN, 2010: 504-505); 

. na mesma dimensão da ornamentação, na 2.ª metade do século 

XVII, abundam os motivos orientais de aranhões, com repetição 

compulsiva em pratos e tigelas, e também as rendas, não tendo 

surgido em contexto arqueológico uma única peça de desenho miúdo 

(SEBASTIAN, 2010: 505);  

. ainda no campo formal, entre o último quartel do século XVII e o 

primeiro quartel do século XVIII, reconhecem-se os motivos 

heráldicos como ornamentos com grande frequência na louça de 

fabrico coimbrão – nas palavras de Luís Sebastian, uma verdadeira 

produção em série com infinitas variações – revelando-se imprecisos 

no rigor da aplicação das regras da heráldica, uma situação que 

poderá ser descodificável pelo facto de a sua utilização ser feita com 

a simples função decorativa181 (SEBASTIAN, 2010: 506); 

. também o motivo de contas, pintado a manganês e azul, é 

considerado de grande frequência, assim como as peças 

simplesmente listadas a azul no bordo, ou bordo e fundo 

(SEBASTIAN, 2010: 507). 

                                                      
181 Esta situação ficou reportada no Códice 2865 da Biblioteca dos Condes de Ameal, no texto 

manuscrito de tom satírico intitulado Audiência que Jupiter fez no Monte Olympo, não datado, 

revelado por Gustavo Matos de Sequeira (SEQUEIRA, 1967: 46): os oleiros acusados de muitas 

famílias ilustres de que elles lhes sevandijavão as suas armas, pondo-lh’as na louça, as quaes se 

viam pelas tavernas e pedião licença para tomarem todos os pratos por perdidos em que visse as 

suas armas. Júpiter lhes dice que não se afrontassem por que antes isto lhe servia de credito por 

mostrar mais domínios das suas casas. 
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Impressionantes são as analogias com a cerâmica aragonesa de Muel182 da 

época, já apontadas na obra Cerâmica de Coimbra do século XVI-XX (PAIS et alli, 

2007: 41,44), com muitas semelhanças técnicas com a produção cerâmica 

coimbrã: o vidrado pouco brilhante e leitoso, a mesma paleta e combinação de 

cores, a coincidência temática e motivos decorativos empregues, o horror vacui na 

disposição da decoração [Fig.37]. Com afinidade aquela produção espanhola 

estão também os motivos de rendas e contas (este último de inspiração oriental), 

ornatos com especial apreço na produção de loiça nas olarias de Coimbra na 

segunda metade de Seiscentos. 

A cerâmica de Coimbra terá assumido em Seiscentos a sua derradeira 

afirmação. Para tal em muito terá contribuído o aumento da procura dos seus 

produtos, facto que deduzimos dos já mencionados dados recolhidos por Santos 

Rocha e Manuel Leão, associados ao escoamento da loiça produzida nas olarias 

de Coimbra, via porto da Figueira da Foz (ROCHA, 1954: 64-67, 73, 204-205) e 

barra do Douro (LEÃO, 1999: 123-148, 191-198). Estes apontam para o gradual 

aumento das exportações a partir das últimas décadas de Seiscentos e, pelo 

menos, até à segunda metade da centúria seguinte [Gráficos 1 e 2], sendo 

coincidentes com o cenário de aumento do número de intervenientes ativos nas 

olarias para o mesmo período (PAIS et alli, 2007:156-157).  

Afigura-se, portanto, um período próspero para as olarias conimbricenses, 

cenário que aliado ao contexto económico nacional da época, marcado pelos 

abundantes recursos que chegaram, via Coroa, às Ordens religiosas com 

presença vincada na cidade de Coimbra, terá feito com que os oleiros daquele 

centro não tivessem mãos a medir na resposta às encomendas. 

Lembramos ainda que no seu conjunto, para além da cerâmica comum e 

artística, utilitária e decorativa, inclui-se também a cerâmica arquitetónica ou de 

construção (produção de telhas e tijolos), e, posteriormente, também a produção 

de cerâmica de revestimento. Para esta última tudo indicia que terá surgido 

naquele polo manufatureiro, enquanto produção totalmente independente, na 

viragem do século XVII para o século XVIII, desenvolvendo-se por toda a centúria 

                                                      
182 Povoação da província de Saragoça, com manufatura oleira desde finais do século XV até 

princípios do século XVIII, com grande influência da tradição mourisca. SANCHEZ-PACHECO, 

1996: 19-20. 

 
Figura 37 | Prato de pintura polícroma 
a azul com a representação de uma 
ave debicando uma flor. 
1694, Muel atrib. 
Lote: 499 (Subasta: 84) do leilão de 
Artes Decorativas realizado a 18, 19 e 
20 de Dezembro de 2012 da leiloeira 
madrilena Subastas Segre 
Fonte: 
http://www.subastassegre.es/producto
s/dedetal/PLATO-DE-TERUEL-FFS-
SIGLO-XVII-ESCUDO-Subasta-84-
499 [Consulta a 13 de Janeiro de 
2013]. 
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de Setecentos, sensivelmente até inícios do século XIX, atingindo uma notável 

expansão, abrangendo uma mancha territorial significativa correspondente à faixa 

do centro-norte do país. 

No século XVIII ocorre, portanto, o aumento da atividade oleira na cidade, 

facto evidenciado na documentação consultada – registos paroquiais e 

documentação notarial – verificando-se o crescimento do número de 

intervenientes associados àquele tipo de produção, e a complexificação das 

especializações oficinais, aspetos particularmente evidentes na primeira metade 

da centúria (PAIS et alli, 2007: 55; Anexo 2). O incremento e aperfeiçoamento 

técnico, o aumento de encomendas, associado a um perfil exigente do 

encomendador, justificarão este fenómeno. 

Continuando a apreciação formal da produção de loiça saída dos fornos 

das olarias conimbricenses, na transição do século XVII para o século XVIII 

associa-se à produção de faiança de Coimbra os motivos de aranhões, contas e 

rendas (PAIS et alli, 2007: 57); contudo, estas considerações não são 

esclarecedoras no que toca a um balizamento cronológico rigoroso, pelo que é 

necessário não esquecer a persistência de formas e temas decorativos, muito 

comuns no campo da cerâmica. As peças datadas deste período de charneira 

acusam pouca exuberância decorativa, assumindo destaque as áreas em branco, 

ficando os ornatos concentrados nos bordos e centros das peças – caso de pratos 

com as armas ou letreiro da Rainha Santa Isabel (p.e. MNMC inv.9621) [Figs.38] 

Um elemento que importa ressalvar é a influência de fórmulas decorativas 

próprias à produção lisboeta, e em concreto às olarias do Monte Sinai (PAIS et 

alli, 2007: 73), sobretudo no início de Setecentos, facto em muito devido à 

migração de artífices para Coimbra, fenómeno documentado para múltiplos 

exemplos, como teremos oportunidade de referir mais adiante. 

O tratamento plástico da cerâmica setecentista coimbrã, associado a um 

gosto pelo escultórico (PAIS et alli, 2007: 58) que recorre a efeitos de relevos 

vigorosos, anunciado já na pia de água benta, datada de 1689, da coleção do 

Museu Municipal de Viana do Castelo [Fig.39], é afirmado no 2.º quartel da 

centúria: entre outros, os tinteiros presentes nas coleções da Casa-Museu Guerra 

Junqueiro (datado de 1738, CMGJ inv.131) [Fig.40] e do Museu Nacional 

Machado de Castro (MNMC inv. 9444, 9446 e 9448) são disso exemplo.  

 
Figura 38 | Prato com as armas da 
Rainha Santa Isabel. 
Pintura a azul e manganês sobre 
esmalte estanífero 
Transição Sec.XVII/XVIII, Coimbra 
atrib 
Coleção MNMC inv.9621 
Foto José Pessoa, DDF/IMC 
 

 
Figura 39 | Pia de água benta 
Pintura a azul e manganês sobre 
esmalte estanífero 
1689, Coimbra atrib 
Coleção MMVC  
Foto José Pessoa, DDF/IMC 
Fonte: PAIS et alli, 2007: 46. 
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A utilização da pintura a azul e manganês em simultâneo na decoração das 

peças mantem-se na terceira década da centúria. Para além do mencionado 

tinteiro datado, acrescente-se ainda o prato datado de 1739, pertencente à 

coleção do Museu Municipal de Viana do Castelo (MMVC inv.690) [Fig.41], que 

aplica o azul e o manganês no tratamento pictórico decorativo da peça, e explora 

os efeitos de malhas diagonais e grelhas tipo capitonê, inseridos em reservas 

ovais alongadas desenhadas nas abas dos pratos, não esquecendo o tradicional 

motivo das contas. A persistência deste modelo decorativo, de nítido gosto pelo 

horror vacui, a ocupar toda a superfície das peças, encontra-se também nos dois 

pratos com o letreiro «AN.TO DA ROCHA», pertencentes também à coleção do 

Museu de Viana do Castelo (MMVC inv.485; MMVC inv.486), cuja figuração 

representada no espaço do covo lembra idênticas figurações que encontramos em 

exemplares de figura avulsa contemporâneos (2.º quartel do século XVIII) [Fig.42]. 

A partir do segundo quartel do século XVIII, a par com a fórmula decorativa 

anteriormente descrita e ilustrada pelos pratos mencionados da coleção do 

MMVC, surgem também peças cuja principal característica é a da figuração 

ampliada, outrora circunscrita à área do covo, ocupando agora toda a área 

disponível da peça, ignorando, portanto, o ressalto da aba. Esta forma original de 

tratamento da decoração cerâmica marca a produção coimbrã do final do século 

XVIII e é geralmente rotulada como faiança Pré-Brioso183 ou pré-Ratinha (PAIS et 

alli, 2007: 71). Como exemplo destacamos o prato da coleção António Miranda, de 

tema galante, onde figura uma dama de toucado e traje de inícios de Setecentos, 

olhando um pássaro que paira à sua frente [Fig.43]. 

O recurso ao esponjado como técnica pictórica na decoração das peças 

distingue em particular a produção cerâmica das olarias de Coimbra face à 

produção lisboeta. No que toca em concreto à faiança utilitária, esta técnica, 

aplicada geralmente na representação de vegetação, está atribuída para 

cronologias mais tardias da produção coimbrã (PAIS et alli, 2007: 75). 

O cromatismo das peças de faiança utilitária mantem a utilização do azul e 

manganês e irá adicionar, a partir do 3.º quartel do século XVIII, também o verde, 

cor que irá assumir uma presença vincada na produção conimbricense da centúria 

seguinte (PAIS et alli, 2007:76), integrando a decoração da faiança ratinha. Como 

                                                      
183 Por associação a Manuel da Costa Brioso (GONÇALVES, 1899). 

 
Figura 40 | Tinteiro 
Pintura a azul e manganês sobre 
esmalte estanífero 
1738, Coimbra atrib 
Coleção CMP/CMGJ inv.131 
Foto José Meneses 
Fonte: PAIS et alli, 2007: 62. 
 

 
Figura 41 | Prato 
Pintura a azul e manganês sobre 
esmalte estanífero 
1739, Coimbra atrib 
Coleção MMVC inv.690 
Foto José Pessoa 
Fonte: PAIS et alli, 2007: 67. 
 

 
Figura 42 | Prato 
Pintura a azul e manganês sobre 
esmalte estanífero 
1739, Coimbra atrib 
Coleção MMVC inv.690 
Foto José Pessoa 
Fonte: PAIS et alli, 2007: 67. 
 



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

□ ■□ 
 

175 

exemplo desta alteração registada ao nível da paleta cromática aplicada na 

decoração das peças de faiança da produção de louça coimbrã está a pipa 

cronografada com a data «1782», pertencente à coleção de António Capucho, e 

pintada a manganês e verde [Fig.44]. 

Embora constituam peças raras, depreendendo-se que a sua produção 

tenha sido pouco expressiva à época, fruto de encomendas esporádicas, importa 

ainda referir os casos de grande singularidade que constituem as pias de água 

benta, as quais expressam a forma particular de entendimento da plasticidade do 

barro e suas múltiplas possibilidades de aplicação assumida pela produção de 

Coimbra. Estas peças derivam de uma influência exógena, pela via italiana184 

[Fig.45], e proliferam na produção nacional em finais do século XVII, a partir 

sobretudo das olarias de Santa Catarina do Monte Sinai (PAIS et alli, 2007: 84). A 

peça mais recuada para esta tipologia, conhecida até à data para a produção 

coimbrã, é a pia de água benta com a representação de Santo António, datada de 

1689, pertencente à coleção do Museu Municipal de Viana do Castelo (PAIS et 

alli, 2007:46): de formas e linguagem ornamental notoriamente inspirada na arte 

da talha de Estilo Nacional, trata-se de um objeto que, à parte a sua 

particularidade funcional, é tratado sobretudo como peça escultórica [Fig.39], 

facto verdadeiramente inovador no contexto da produção cerâmica de Coimbra à 

época. A produção coimbrã setecentista continuará a executar este tipo de peças 

até ao final da centúria, incidindo a iconografia representada nas reservas dos 

espaldares nas invocações mariana, antonina ou cristológica (Paixão de Cristo) 

[Fig.46]; a representação de micro-arquitecturas é uma constante nos exemplares 

mais complexificados, às quais se juntam ornatos vegetalistas e querubins, tudo 

num tratamento plástico de relevos pronunciados [Fig.47].  

Produção aparentemente restrita foram também os bustos relicários, os 

quais consumam, uma vez mais, a afirmação do gosto pelo escultórico dos oleiros 

conimbricences. A coleção de cerâmica do Museu Nacional Machado de Castro 

conta com três exemplares (MNMC inv. 3337, 4803, 4805), o Museu Grão Vasco   

                                                      
184 A tipologia é abundante na cerâmica italiana entre os séculos XVII-XIX. Vd. BERNASCONI, 

2007; PESANTE, 2011. 

 
Figura 43 | Prato 
Pintura a azul sobre esmalte 
estanífero 
Século XVIII, Coimbra atrib 
Coleção António Miranda 
Foto José Magalhães/ Maria Pia Diniz 
 

 
Figura 44 | Pipa em faiança 
Pintura a verde e manganês sobre 
esmalte estanífero 
1782, Coimbra atrib 
Coleção António Capucho 
Foto José Pessoa, DDF/IMC 
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Figura 45 | Pia de Água-Benta (Acquasantiera) 
Pintura a azul, amarelo e manganês sobre 
esmalte estanífero. 
Século XVIII, Cerreto.  
Coleção Mazzacane do Museo Civico e della 
Ceramica Cerretese. 
Fonte: http://www.cerretosannita.bn.it 

Figura 46 | Pia de Água-Benta.  
Pintura a azul sobre esmalte estanífero. 
Século XVIII, Coimbra atrib.  
Coleção MNMC inv.9816. 
Fonte: PAIS et alli, 2007: 86.  

Figura 47 | Pia de Água-Benta  
Pintura a azul sobre esmalte estanífero. 

Século XVIII, Coimbra atrib.  
Coleção MNMC inv.9824. 

Fonte: PAIS et alli, 2007: 84. 
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Figura 48 | Busto Relicário em faiança. 
Pintura a azul, verde e manganês sobre esmalte estanífero. 
Século XVIII, Coimbra atrib.  
Museu Grão Vasco. 
Fonte: PAIS et alli, 79. 

Figura 49 | Busto Relicário em faiança 
Pintura a azul, verde e manganês sobre esmalte estanífero 
Século XVIII, Coimbra atrib.  
Leilão Palácio Correio Velho/Sociedade Comercial de Leilões 
Fonte: PAIS et alli, 80. 
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tem um busto integrado na sua coleção (MGV inv.232Cer), e estão reportados 

mais dois pertencentes a coleção particular (PAIS et alli, 2007:78). Estas peças, 

executadas a partir de um molde, referem-se a figuras masculinas, de bispos ou 

abades, facto deduzido pelas mitras que envergam, e descansam sobre livros 

fechados, alguns deles com a representação das ferragens metálicas dos fechos. 

As molduras das cartelas no centro do peito, correspondentes ao lugar da relíquia, 

recebem um tratamento plástico muito semelhante aos relevos da decoração dos 

tinteiros do segundo quartel do século XVIII, já mencionados. O tratamento da 

pintura – nas suas três variantes cromáticas, só a azul, a azul e manganês, e a 

azul, manganês e verde – revela algum arrojo, sobretudo no tratamento facial, e 

também certa criatividade, pela diversificação dos desenhos dos padrões das 

vestes [Figs.48-49]. 

Ainda no âmbito da cerâmica devocional, revelando afinidades com estes 

bustos-relicários estão algumas esculturas, de pequena dimensão, nitidamente de 

caracter votivo privado, de que são exemplo algumas peças integrantes da 

coleção 

de António Capucho. A maioria dos exemplares acusa um fraco domínio na 

aplicação dos vidrados [Fig.50], constituindo exceção uma Nossa Senhora das 

Dores, de pintura a azul e manganês, pertencente à coleção referida [Fig.51]. 

Sobre a produção de cerâmica de construção/arquitetónica, e em concreto 

de telhas e tijolos, verifica-se que em Coimbra, desde o século XVI, era também 

especialização do oleiro, a par com a produção de vasilhames. Dados 

documentais referem que era comum a produção ao ar livre pelos rossios e outros 

lugares públicos, e não só nas olarias.  

Em 1573 a produção de tijolos [Quadro 13] obedecia à obrigatoriedade de 

serem marcados com a marca da cidade, a qual teria que ser anualmente 

confirmada na câmara por todos os fabricantes (MELLO, s.d.: 27-28). A 5 de 

fevereiro de 1586 obrigavam-se todos os oleiros a possuir as fôrmas para a 

produção de telha e tijolo, as quais deveriam ser aferidas no início de cada ano – 

postura alargada também aos malegueiros, facto de que se deduz também estes 

produzirem telha e tijolo (CARVALHO, 1921:25).  

O Regimento de 1623 recomendava aos oleiros que produzissem telha e 

tijolo que utilizassem muito bom barro, e a cada quatro carros de barro deviam 

misturar um carro de lôdo, não mais, sendo obrigados a ter formas de telha e tijolo  

 
Figura 50 | Virgem do Leite 
Pintura a azul, verde e manganês 
sobre esmalte estanífero 
Século XVIII, Coimbra atrib 
Coleção António Capucho 
Foto Laura Castro Caldas e Paulo 
Cintra 
Fonte: PAIS et alli, 2007: 82 

 

 
Figura 51 | Nossa Senhora das 
Dores 
Pintura a azul e manganês sobre 
esmalte estanífero 
Século XVIII, Coimbra atrib 
Coleção António Capucho 
Foto Laura Castro Caldas e Paulo 
Cintra 
Fonte: PAIS et alli, 2007: 83 
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QUADRO 13 
TAXA DOS OFFICIOS DOS OLEIROS DE COIMBRA DE 12.11.1573 

CERÂMICA ARQUITETÓNICA (MELLO, s.d.: 27-28) 
Tijolo para fornos de ladrilho 2000 reis 

Tijolo mararil e chanfrado para portaes 2000 reis 
Milheiro de telha 800 reis 

Milheiro de telha de canudo 750 reis 
 

de alvenaria e forcado, as quais deviam ser aferidas anualmente pelo aferidor da 

cidade (MELLO, s.d.: 30). Sobre as formas de telha, para a Fábrica de Telha da 

Universidade temos a nota de pagamento, datada de inícios de setembro de 1773, 

a três lavrantes de pedra – Jose do Couto, Manuel Gomes e Joam Rodrigues – 

que durante dois dias cada, pagos a 200 reis, estiverao aparelhando as lajes para 

a fatura da telha185. 

Pese embora esteja documentado o fabrico de telha e tijolo nas olarias da 

cidade para os séculos XVI e XVII, da mesma forma, surgem alguns dados 

documentais que remetem para o recurso a olarias fora da cidade, para 

provimento de telha e tijolo para edifícios em Coimbra.  

Em 1695, na sequência das obras de reforma da cobertura da Capela de 

São Miguel da Universidade – durante o Reitorado de D. Nuno da Silva Teles – 

oleiros da Marmeleira e de Sandelgas fabricaram telha de gancho e canudo para 

o telhado daquele edifício. No ano seguinte o tijolo mazaril186 e o de alvenaria, 

bem como a telha para as obras dos Gerais provinha, respetivamente, de 

Sandelgas e Lagarteiro (CORREIA, 1946: I,140, 143).  

Em setembro de 1773, no decurso das obras de beneficiação do Paço das 

Escolas, paga-se a Manuel Bernardes da Costa por ir a Sandelgas para tijolo de 

ladrilho e, passado um ano, é encomendado tijolo de ladrilho de Sandelgas a João 

Travassos para o palácio, tendo recebido 9600 reis por dois milheiros de tijolo de 

ladrilho para as Aulas do Paço das Escolas (segundo notas dos Livros de 

Despesa com as Obras da Universidade, citadas por MORA, 1993: 144, 145). 

Também as notas de despesa da Fábrica de Telha da Universidade, na sua fase 

de arranque, reportam, na conta da semana que findou em 28 de agosto de 1773, 

                                                      
185 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.5. 

186 De acordo com Adelino Mello em inícios do século XVIII já não se fabricavam em Coimbra 

tijolos marazís para ladrilhos (MELLO, s.d.: 31). 



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

180 

o pagamento a Andrião Simoens da Marmeleira pelo fornecimento de 4680 tijolloz 

a 2 mil reis o milheiro187. 

Resta, portanto, falar da produção de azulejo como outra componente 

importante da produção oleira de Coimbra. Apesar da diferenciação da 

organização da produção, principalmente da mão-de-obra, tudo parece indicar 

que em Coimbra a produção de azulejo encaixa no âmbito de especialização das 

olarias de faiança, ou tendas de louça branca, sendo produzido ao mesmo tempo 

das peças de louça branca de carácter utilitário188. Casos como o do oleiro 

Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) estão documentados para o fornecimento de 

azulejos para diversas obras, facto que atesta que as olarias produziram louça e 

azulejo em simultâneo, e que, certamente, também os oficiais de pintor de louça 

ao seu serviço pintariam cerâmica de revestimento189. Nada parece indicar que a 

produção de azulejos se tenha autonomizado, realizando-se em oficinas próprias, 

dedicadas exclusivamente a esse produto190. É certo que a documentação 

                                                      
187 Vd. Vol.2, Secção 2, N.º5. 

188 As peças seriam produzidas no mesmo espaço. Os momentos de cozedura seriam, porém, 

feitos em momentos distintos – assim se deduz dos resultados à análise do corpo cerâmico de 

peças de caráter utilitário e de azulejos, divulgados na obra Cerâmica de Coimbra do Século XVI-

XX, cujos resultados distintos acusam um comportamento diferente (no que respeita à fase 

calcítica e fase de silicatos de cálcio), correspondente a diferentes temperaturas de cozedura 

(PAIS et alli, 2007: 125). 

Embora enquadrado no centro lisboeta, resultados divulgados recentemente denunciaram 

evidências arqueológicas da produção simultânea de louça de faiança e azulejo num mesmo 

espaço oficinal. Dois vazadouros de rejeitados cerâmicos encaixados no substrato geológico 

argiloso foram detetados num acompanhamento de obra no n.º10 da Rua dos Buenos Aires, zona 

do bairro da Estrela, em Lisboa. Tais fossas resultaram da extração de argilas, sendo 

posteriormente preenchidas com entulhos provenientes de atividade oleira. No conjunto de 

materiais de entulho oleiro verificou-se a presença de azulejos, louça fosca e faiança envolvidos 

entre si. A maior percentagem de fragmentos correspondeu a louça em chacota, 58%, seguindo-se 

a faiança com 23%, a louça fosca vermelha a 11%, os azulejos vidrados a 7%. Quanto às placas 

de azulejo em chacota, grande parte exumada da fossa “0”, dado o seu elevado número, foram 

registadas através de pesagem, donde resultou um conjunto bem significativo com 203,7 Kg. 

BATALHA et alli, 2013 in 

http://www.neoepica.pt/images/neoepica/publicacoes/Rua_Buenos_Aires_CHAM-Prelo.pdf 

[Consulta a 09.07.2013]. 

189 Situação também constatada em Lisboa (MANGUCCI, 1996: 159). 

190 Ao contrário do verificado em Lisboa (MANGUCCI, 1996: 150-160). 
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consultada nada específica sobre a realização de pintura de azulejos dentro do 

espaço da olaria, ou o contrário; todavia, teremos oportunidade de demonstrar 

que aconteceram antes relações de parceria entre artífices e artistas, 

acontecendo pontualmente o recurso a artífices especializados, trabalhando 

oleiros, pintores de louça, pintores de azulejo e oficiais ladrilhadores, 

eventualmente, num mesmo espaço comum em momentos precisos de resposta a 

encomendas de obra de azulejo. Veremos, por exemplo, o pintor Manuel da Silva 

a mudar a sua morada para a Rua da Moeda, em pleno Bairro das Olarias, 

fixando residência mais a jeito das suas colaborações com a olaria de Agostinho 

de Paiva (atv.1695-†1734), situada no Terreiro das Olarias191. 

Os mestres oleiros conimbricenses parecem optar por uma estratégia 

ponderada à medida das necessidades do mercado local e regional. Este facto 

dever-se-á ao âmbito da produção azulejar coimbrã se circunscrever à escala 

regional, e a encomendas muito concretas, nunca comprável com a produção 

massiva das oficinas lisboetas, hegemónicas no fornecimento de azulejos para 

todo o território continental e da expansão.  

Importa antes de mais recordar a técnica básica de fabrico do azulejo, a 

qual vai imbricar em princípios e procedimentos comuns à produção de loiça de 

faiança decorativa de carácter utilitário. 

Depois de preparadas as pastas – segundo um receituário próprio que 

podia variar de oficina para oficina, combinando normalmente partes de distintas 

argilas, colhidas em diversos barreiros – essas eram amassadas de modo a 

tornarem-se mais homogéneas e plásticas, prontas para a moldagem. Atingido o 

grau de plasticidade e consistência ideal, a pasta era estendida e prensada na 

espessura pretendida. Em Coimbra a espessura é variável ao longo de toda a 

centúria, verificando-se mais espessa em finais do século XVII e inícios do século 

                                                      
191 Apesar de não nos parecer prático, pelos riscos de prejuízo por quebra fortuita do material nos 

momentos de acondicionamento e transporte das peças entre os diferentes espaços oficinais, não 

excluímos uma situação semelhante à documentada por Rosário Carvalho a propósito do 

revestimento do claustro do antigo Convento de Jesus de Lisboa, datado de 1713, onde uma nota 

de despesa reporta o pagamento de 2 mil reis sobre «o carreto do azulejo de casa do oleiro para 

casa do pintor para se pintar» (CARVALHO, 2012: 59); episódio semelhante ao reportado por 

Vergílio Correia para a obra de azulejo do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, em 1714, que 

contou com a coordenação do azulejador Manuel Borges (CORREIA, 1818a: 176). 
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XVIII, indo gradualmente perdendo uns bons milímetros até ao final da centúria, 

refletindo a evolução e aperfeiçoamento técnico-artístico.  

O formato quadrangular das unidades era obtido por meio do corte da pasta 

utilizando um molde (esquadro) com uma dimensão fixa. Na produção azulejar 

coimbrã verifica-se que a medida-padrão de 130mm é a utilizada desde inícios do 

século XVIII, diminuindo gradualmente até atingir os 127mm, no 3.º quartel da 

centúria (Vd. Vol 3 – Catálogo Analítico, Campo 2.5. Dados Técnicos), redução 

que acompanha também a variação decrescente na dimensão da espessura, de 

12,5-12,3mm a 10mm.  

Após cortadas com o molde quadrangular, as unidades eram escassilhadas 

– corte biselado, feito geralmente com uma navalha no perímetro da unidade 

cerâmica, na face selecionada como tardoz da peça – de modo a facilitar a 

montagem e aplicação nas superfícies murárias. Passariam depois à secagem, 

repousando sobre tábuas, e, posteriormente à correção de formato, ficando 

finalmente aptas a ir ao forno a 1000º (PAIS et alli, 2007: 125). Nesta primeira 

cozedura, ou cozedura de enchacote, primeira fase da cozedura bifásica das 

unidades azulejares, ocorria a metamorfose da plasticidade do barro em material 

rígido e de grande porosidade. De forma a otimizar as condições de temperatura e 

consequentes bons resultados dos produtos, o forno era selado a cada fornada 

com tijolo e pasta argilosa. Finda a cozedura a chacota estava pronta a receber a 

decoração. 

A técnica de decoração do azulejo é em tudo igual à da loiça de faiança192. 

As placas cerâmicas em chacota recebem na face nobre (contrária ao tardoz 

escassilhado) a preparação líquida (em cru) do vidrado opacificante, numa 

aplicação por mergulho ou cortina, que irá rapidamente penetrar pela superfície 

microporosa do barro cozido, deixando, depois de seca, uma fina camada branca 

– no comum caso de vidrados estaníferos (mistura de óxido de estanho com 

                                                      
192 Para o conhecimento da produção de faiança, nos seus aspetos técnicos e decorativos (da 

colheita e tratamento do barro, à construção dos fornos, técnicas de cozedura, receituário de 

pastas e pigmentos, instrumentos e ferramentas), para a Época Moderna é incontornável o tratado 

Li Tre Libri dell’Arte del Vasaio (Os três livros da arte do oleiro) da autoria de Cipriano Piccolpasso 

de Castel Durante, datado de ca.1556-1559, hoje na coleção do Museu Victoria and Albert 

(Londres). Consultámos a edição desta obra datada de 1857.  
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zarcão, ou óxido de chumbo) – pulverulenta, propícia à fixação dos pigmentos 

respeitantes às cores da decoração aplicada a pincel.  

A pintura decorativa da técnica da faiança é exigente. Feita a la prima, não 

permite retoques, tendo que ser executada com o mínimo de segurança. No caso 

de composições polícromas, é grande a disparidade entre a cor do pigmento 

corante na fase da pintura e a cor final que adquire após a cozedura de 

vitrificação. O sucesso da obra final é, portanto, totalmente dependente do 

executor da pintura, que se espera ágil e experiente. 

Seria comum a utilização de cartões (no caso dos azulejos de padronagem, 

figura avulsa, ou outros motivos seriados, os estresidos ou picados), previamente 

elaborados com o desenho dos motivos a pintar, em papel (ou pergaminho, 

material mais resistente) na mesma dimensão do azulejo, painel, ou secção de 

painel. Estes cartões eram perfurados e colocados sobre cada azulejo, ou 

conjunto de azulejos (em composições narrativas trabalhando determinada 

secção de painel), sendo depois passada uma boneca de carvão que iria definir 

um pontilhado sobre o vidrado cru, correspondente às linhas dos ornamentos e 

formas que serviriam de referência ao pintor (MECO, 1989: 45; MANGUCCI, 

1998: 22). Este pormenor técnico permitiria um maior rigor na representação dos 

motivos selecionados, auxiliava a menorizar o défice de aptidão técnica do artífice 

pintor de loiça ao nível do desenho, e, no caso de composições seriadas 

(padronagem, azulejos de figura avulsa, vasos floridos), potenciava a maior 

rapidez de execução da pintura, e, consequentemente, tornando o produto mais 

barato. Confirmando a utilização destas matrizes, e particularmente na figura 

avulsa, é frequente encontrarmos o mesmo motivo repetido ou representado 

invertido [Fig.52-54] 

A pintura é feita, na centúria de Seiscentos e Setecentos, totalmente pela 

utilização de pincel, verificando-se para o caso da produção de Coimbra, desde o 

início da sua produção, na viragem do século XVII para o século XVIII, a 

recorrente utilização da esponja como recurso técnico complementar ao trabalho 

decorativo. Para além da esponja, em termos de finalização da pintura decorativa, 

é também comum em Coimbra, a partir do segundo quartel do século XVIII e até 

finais da centúria, o recurso à ponta seca – talvez um estilete, navalha, ou 

simplesmente a extremidade do cabo do pincel – para trabalhos de esgrafito/ 

raspado (MECO, 1989: 68-69), solução técnica comum para conferir volumetria a 

 
 

 
Figuras 52-53 | Dois exemplos de 
azulejos de figura avulsa que 
utilizaram o mesmo estresido. O 
motivo representado – busto 
masculino – é idêntico, com ligeiras 
alterações em alguns pormenores 
acessórios (motivos fitomórficos 
complementares e terminação do 
capacete, na figura abaixo termina 
em fita). 
ca.1701-1702, Agostinho de Paiva 
Gerais (átrio de entrada, pela Via 
Latina), Paço das Escolas, Coimbra 
(Vd. Vol.3., EAC 4) 
FA 
 

 
Figura 54 | Exemplo da utilização 
do estresido invertido, visível pela 
comparação das duas 
representações de liliáceas. 
2.º quartel século XVIII, autor 
desconhecido 
Nave da igreja do antigo Convento 
de São Francisco de Orgens (Viseu) 
(Vd. Vol.3, EACMC39)  
FA 
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determinadas formas da composição [Figs.55-56]. Em certos casos observados, o 

trabalho resulta de gestos de tal forma enérgicos, que atingem a camada da 

chacota cerâmica, deixando entrever o corpo cerâmico no aspeto final da peça 

[Fig.57].  

Sobre os pincéis, não tivemos a fortuna de recolher qualquer tipo de alusão 

aos mesmos na documentação trabalhada. Contudo, calculamos que não fossem 

muito distantes dos que Piccolpasso aponta no seu tratado: pincéis artesanais, 

feitos pelo próprio artífice, de pelo animal (o tratado italiano refere o pelo de 

pescoço de cabra e crina de asno), de vários tamanhos e feitios conforme a 

intenção da sua aplicação, na espessura pretendida dos diferentes tipos de 

pinceladas. Ainda que reporte uma realidade artística recente (século XX), 

rememoramos o registo elaborado por Luís Sebastian para a olaria tradicional da 

Sociedade de Cerâmica Antiga de Coimbra (Rua Direita/Terreiro da Erva), o qual 

revela a utilização de pelo menos cinco tipos de pincéis [Fig. 58], a saber:  

1. O pincel de contorno: com a função de delinear os motivos decorativos; 

2. O pincel de filar: aplicado na pintura dos filetes; 

3. O pincel de encher: para preencher as formas decorativas com cor; 

4. O pincel de esbater: embebido em água é aplicado no preenchimento 

da cor, por meio do esbatimento do pigmento puxando-o de forma a 

ocupar toda a área a ser completada; cria também efeitos de aguadas; 

5.  O pincel de bicos: pincel de pelo de cabrito, possivelmente uma 

especificidade técnica da cerâmica conimbricense, aplicado nas linhas 

de efeitos caligráficos de algumas formas decorativas, muito recorrente 

na loiça ratinha (SEBASTIAN, 2010: 423). 

Um aspeto que suscita dúvidas é o recurso à aplicação de cobertas – 

funcionando como “verniz”, como a coperta italiana, semelhante ao vidrado de 

zarcão ou chumbo, aplicado antes da segunda cozedura – ou de terceiras 

cozeduras193 quando pigmentos especiais, aplicados em efeitos particulares de 

policromia, assim o exigiam. Na produção de Coimbra, alguns casos datados do 

segundo quartel de Setecentos sobressaem pelos efeitos irisados observados, e 

também na produção do 3.º quartel o brilho do vidro é excecional comparativamen 

  

                                                      
193 Vd. SEBASTIAN, 2010: 465-467.  

 
Figura 55 | Exemplo da aplicação 
de efeitos de esponjados e 
raspados na representação de 
vegetação. 
2.º quartel século XVIII, António 
Vital Riffarto atrib. 
Nave da igreja do antigo Convento 
de São João Evangelista de Aveiro 
(Vd. Vol.3, EACMC3). 
FA 
 

 
Figura 56 | Raspados aplicados na 
representação de troncos de 
árvores 
2.º quartel século XVIII, autor 
desconhecido 
Corredor do dormitório do antigo 
Mosteiro de São Jorge de Milreus 
(Vd. Vol.3, EACMC12). 
FA 

 

 
Figura 57 | A aplicação do esgrafito 
em emolduramentos concheados. 
3.º quartel século XVIII, autor 
desconhecido  
Sacristia da Capela de N.ª Sr.ª da 
Conceição da Ponte (Vd. Vol.3, 
EACMC13). 
FA 
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-te com alguns casos da produção contemporânea lisboeta de melhor desenho, 

qualidade na pintura e lisura das peças. 

O estudo de caracterização composicional e tecnológica, publicado na obra 

Cerâmica de Coimbra dos Séculos XVI-XX atrás referido, aponta que em algumas 

peças analisadas, de paleta cromática mais diversificada e tons metálicos 

observados em alguns dos pigmentos utilizados, indiciam a utilização de cozedura 

redutora. No mesmo estudo é também apontada a forte suspeita da realização de 

uma terceira cozedura, particularmente em peças cujos pigmentos apresentam no 

final da cozedura um aspeto terroso – pigmentos à base de óxidos de ferro 

(laranjas e castanhos) – aparência que costuma ser resultante de uma 

sobrecozedura do pigmento (PAIS et alli, 2007: 126) [Fig. 59]. 

Nos casos de composições complexas ao nível da ornamentação, ou de 

grande dimensão, circunstância própria aos ciclos figurativos, as placas cerâmicas 

recebiam no seu tardoz uma marcação auxiliar ao trabalho de reagrupamento e 

aplicação em painéis. Essa marcação consistia na inscrição de sinais gráficos – 

Figura 58 | Utensílios de pintura de faiança registados pelo arqueólogo Luís Sebastian na oficina de olaria 
Sociedade de Cerâmica Antiga de Coimbra, localizada no Terreiro da Erva (Santa Justa, Coimbra), ativa 
até 2007 ( L. Sebastian & Hugo Pereira). 
Fonte: SEBASTIAN, 2010: 428. 
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letras, números e, por vezes, sinais geométricos – que indicavam a posição exata 

das unidades no painel; um método útil e eficaz, tanto na fase de execução do 

trabalho de pintura do painel, feito por secções da área total, ou, na fase do 

assentamento, fundamental ao auxílio no trabalho de montagem por parte do 

ladrilhador. Geralmente são duas as marcações: a) um sinal gráfico, numérico, 

alfabético, ou alfanumérico, a individualizar o painel; b) um sinal alfanumérico, 

formado por uma letra seguida de um número, respeitante à localização precisa 

da unidade no painel – a letra seguia a ordem do alfabeto, e correspondia à 

localização da peça em fiada horizontal, desenvolvendo-se a ordem alfabética no 

sentido ascendente; já o número que se seguia à letra, situava a peça nas fiadas 

verticais (normalmente começando pelo lado esquerdo do painel) [Figs. 60194, 61, 

62-63195] 

Finalizada a decoração, as peças passavam à segunda fase de cozedura 

de fundição e vitrificação da camada de vidro e pigmentos recebidos – o grande 

fogo ou alto fogo, com as temperaturas geralmente a rondar os 950º (PAIS et alli, 

2007: 126). 

Enquanto produção artesanal de alguma complexidade, não é raro observar 

alguns problemas técnicos no produto final. Na produção azulejar Coimbrã a sua 

frequência transforma-se em característica técnica diferenciadora daquele centro 

de produção. Contudo, esses aspetos tendem a diminuir à medida que 

avançamos no tempo, atingindo os produtos dos finais do século XVIII uma 

substancial evolução técnica pela melhoria das pastas (permitindo uma espessura 

da chacota mais reduzida), superfícies mais desempenadas e vidrados de maior 

brilho e pureza. 

Entre os vários problemas técnicos verificados destacamos como mais 

frequentes os seguintes196:  

1. Pasta pouco cuidada, em alguns casos pouco homogénea 

e compacta, originando durante a cozedura grandes variações de 

dilatação/retração das pastas (originando, por exemplo, efeitos de  

                                                      
194 O mau estado de conservação de parte do conjunto azulejar propiciou o acesso ao tardoz de 

algumas unidades e seu registo.  

195 Idem.  
196 Cf. CANOTILHO, 2003: 51-59; MÂNTUA et alli, 2007: 121-127; SEBASTIAN, 2010: 326-327, 

387-389, 458-465.. 

 
Figura 59 | Exemplo de 
sobrecozedura dos pigmentos laranja 
e manganês. 
3.º quartel século XVIII, autor 
desconhecido. 
Sacristia da Capela de N.ª Sr.ª da 
Conceição da Ponte de Coimbra. FA. 
 

 
Figura 60 | Tardoz de uma unidade 
azulejar com a marcação do seu 
lugar de colocação.  
2.º quartel do século XVIII, autor 
desconhecido. 
Capela do Santíssimo da Igreja 
Matriz do Divino Espírito Santo de 
Tapéus (Soure). FA. 
 

 
Figura 61 | Outro exemplo de 
marcação no tardoz numa unidade do 
conjunto azulejar removido pela 
DGEMN do claustro superior da Sé 
do Porto. 
2.º quartel do século XVIII, António 
Vital Riffarto. 
Coleção da Rota do Românico 
inv.RR.CIBM.DGRA.026. 
Foto Nelson Neves. 
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2. craquelê [Fig. 64]), ou com grande grau de impurezas 

(geralmente areias), tornando a chacota mais friável e sujeita a uma 

mais rápida degradação, por vezes originando até fissuras estruturais 

[Fig. 65] – característica comum às produções iniciais, e algo 

frequente até meados de Setecentos; 

3. Vidrado amarelado (abuso de chumbo?, pasta rica em 

óxidos de ferro?) [Fig. 66] – característica comum às produções 

iniciais evoluindo, a par da cronologia, até atingir um branco leitoso e 

 
Figura 64 | Efeito de craquelê 
possivelmente resultante do 
tratamento pouco cuidado da pasta.  
Inícios século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
Cozinha da Quinta da Portela, 
Coimbra 
(Vd.Vol.3, EAC3) 
FA 
 

 
Figura 65 | Fissura estrutural. 
3.º quartel século XVIII, autor 
desconhecido. 
Solar dos Viscondes de Almeidinha 
(Mangualde) 
(Vd.Vol.3, EAC15) 
FA 

 

 
Figura 66 | Esmalte estanífero 
amarelado/escurecido possivelmente 
pela contaminação de óxidos de ferro 
advindos da pasta utilizada. 
Inícios século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
Casa-Museu Bissaya Barreto 
(Vd.Vol.3, ED8) 
FA 

Figuras 62-63| Conjunto de unidades azulejares destacadas da superfície murária, por envelhecimento 
da argamassa de assentamento.  
A partir das marcações originais no tardoz foi possível a montagem da secção do painel destacada, 
recuperando-se a sua leitura: trata-se do extremo lateral esquerdo da composição e fiadas inferiores 
correspondente a base de pilastra e parte de embasamento arquitetónico fingido ornamentado com 
almofada de trama capitonê e cartela com os cravos, símbolo da Paixão de Cristo.  
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido 
Capela do Santíssimo Sacramento, Igreja Matriz do Divino Espírito Santo de Tapéus (Soure). FA. 
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opaco (mais estanífero?) que se torna frequente no último quartel de 

Setecentos: 

4. Fornos mal construídos ou deficientemente carregados, má 

coberta das peças (molhando mal a chacota, deixando pequenos 

espaços vazios), variações de temperatura e fusibilidade na 

cozedura a grande fogo (levando a desagregação do esmalte ou a 

cores baças), interferência de materiais não compatíveis com a 

camada vidrada (presença de impurezas no esmalte, ou vestígios de 

matérias gordas na superfície da chacota), entre outros aspetos, são 

algumas razões para os frequentes defeitos observados nas peças 

ao nível da face nobre das mesmas: refervidos (ebulição do vidrado) 

[Fig. 67], enrolamentos do vidrado, fissuras, picados (vidrado picado 

ou olhinhos) [Figs. 68-69], defeitos por colagem na cozedura. 

5. Frequentes unidades empenadas, problema derivado de 

uma deficiente conformação das unidades, surgidos durante a 

secagem ou cozedura de enchacotagem. A questão da irregularidade 

das unidades, com uma ténue ondulação das superfícies, é uma 

característica marcante diferenciadora da produção coimbrã; o 

empenado das placas cerâmicas provocadas pelas tensões sofridas 

na cozedura acaba, todavia, por resultar eficaz na animação de 

superfícies murárias. 

O assentamento das unidades azulejares no seu local de destino constitui a 

fase final da obra de azulejo. Nesta derradeira etapa o ladrilhador detém o papel 

fundamental de conclusão da obra, dependendo dele também o sucesso da 

mesma.  

Tudo parece indicar que as empreitadas de azulejo exigiam um 

levantamento prévio do espaço arquitetónico que o viria a receber. Como foi já 

mencionado, há referências a medidores cuja função era o registo detalhado de 

todo o espaço a revestir e seus acidentes arquitetónicos, no sentido da verificação 

e validação da obra de azulejo. De acordo com as medidas colhidas eram 

concebidos os conjuntos azulejares, não parecendo ser alheios os valores de 

escala e proporção pelos exemplos que temos vindo a observar, em muitos casos 

seguindo uma métrica rigorosa na disposição final dos painéis. A partir desse 

projeto eram concebidas e produzidas as empreitadas, em cuja etapa final se 

 
Figura 67 | Ebulição do vidrado  
Inícios século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
Cozinha da Quinta da Portela, 
Coimbra 
(Vd.Vol.3, EAC3) 
FA 
 

 

 
Figura 68 | Vidrado picado – 
picados ou olhinhos 
1721, Agostinho de Paiva/ Manuel 
da Silva. 
Sala do Cabido da Sé de Viseu 
(Vd.Vol.3, EARP50) 
FA 

 

 
Figura 69 | Picados e craquelês 
Inícios século XVIII, autor 
desconhecido 
Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de 
Armamar (Vd.Vol.3, EARPV8) 
FA 
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concretizavam com o trabalho do ladrilhador, solucionando a irregularidade das 

superfícies murárias (curvaturas, cantos, alteamentos de pavimentos). De forma a 

ilustrar esta etapa final tomamos os conteúdos do importante documento recolhido 

no fundo arquivístico da Santa Casa da Misericórdia de Pereira que coloca 

Dionízio Joze de Souza Carvalho como autor, em 1784, dos azulejos da nave da 

igreja da mesma instituição: 

«[…] sera feito a minha custa dando de comer e bober ao asentador 

e so sera obrigada a dita Santa Caza a dar lhe caza e cama e pora 

tambem a sua custa a cal carretos e hum ofeçial de pedreiro que 

piqe as paredes e me obirguo (sic) a dar esta obra finda e asente 

athe o miado do mês de Junho do prezente anno […]»197 

Após a conveniente preparação da parede de suporte, tarefa que implicava 

que fosse previamente picada, regularizada e nivelada198 – trabalho geralmente 

entregue a um oficial de pedreiro – entrava em ação o ladrilhador. Utilizando areia 

e cal (e em certos casos saibro199), era preparada a argamassa de assentamento, 

posteriormente aplicada e nivelada na superfície murária, sendo aplicados os 

azulejos um a um, respeitando a ordem da marcação do tardoz, nos casos em 

que a houvesse. Os azulejos seriam primeiro humedecidos para depois serem 

aplicados numa aderência ideal às argamassas. O ladrilhador recorria à picadeira, 

recorrentemente nos casos de painéis de espaldares recortados, e nos remates 

dos limites extremos dos silhares em adequação às formas das arquiteturas 

subjacentes, ou em função de outras artes decorativas como, por exemplo, a 

talha.  

Por fim, outra componente que nos interessa também rememorar sobre a 

produção de azulejos é o custo de produção. De acordo com os diversos dados 

revelados até à data, constata-se alguma oscilação de preços praticados, 

podendo variar ao longo dos anos, conforme a especialidade praticada 

                                                      
197 Vd. Vol.2, Secção 3, Doc.2.  

198 Para a mesma obra da igreja da Misericórdia de Pereira subsistem os registos de despesa, que 

permitem a perceção sobre os materiais empregues e fases da obra de assentamento: 1. derrubar 

o reboco e endireitar as paredes; 2. remoção do entulho; 3. feitura da argamassa e assentamento 

dos azulejos; 4. Reboco do remate do azulejo. Vd. SANTOS2011a; Vol.3, EARP31. 

199 Caso da obra de azulejo encomendada a António Vital Riffarto para a capela-mor da Igreja 

Matriz de Azurara (Vila do Conde). Vd. FREITAS, 1973:15. 
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(intervenção do oleiro, ladrilhador e pintor de azulejo) e ainda consoante o tipo de 

azulejo e a dificuldade da encomenda. 

No Quadro 14 apresentamos alguns valores sobre encomendas a olarias 

holandesas e lisboetas, acontecidas nas primeiras duas décadas do século XVIII, 

que consideramos relevantes e a ter em conta numa comparação com os valores 

praticados pela produção azulejar coimbrã da mesma época. 

A documentação das obras da Sé de Viseu indica que o preço do azulejo 

praticado por milheiro na olaria de Agostinho de Paiva, em 1720, foi de 14 mil reis 

(ALVES, 1985: 18), tendo aumentado para 14 400 reis em 1724 (GARCIA, 1923: 

254), desconhecendo-se se figurativos (ciclos narrativos) ou ornamentais 

(padronagem, composições seriadas). 
 

QUADRO 14 
CONFRONTAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS  

PELAS OLARIAS HOLANDESAS E LISBOETAS NA 1.A METADE DO SÉCULO XVIII 
(MANGUCCI, 1998:35; MANGUCCI, 2003a: 430 

OBRA PREÇO FINAL DO MILHEIRO 
1709: ca. 6400 azulejos azuis e brancos figurativos e 100 azulejos lisos 
brancos produzidos por Willem vender Kloet (incluindo despesas de 
envio, transporte e taxas de alfândega) para a Igreja de N.ª Sr.ª da 
Nazaré, num custo total de 610$079 reis 

74 500 reis  
(figurativos) 

1714: encomenda ao mestre azulejador Manuel Borges (tradicional 
fornecedor da produção dos Oliveira Bernardes) de 21148 azulejos para 
a Igreja de N.ª Sr.ª da Nazaré  

30 000 reis  
(figurativos) 
12 000 reis  
(seriados) 
10 000 reis  

(cercaduras e figura avulsa) 
1719: ca.16 000 azulejos figurativos produzidos por Manuel Borges para 
a Igreja da Misericórdia de Viana do Castelo, num custo total de 705$600 
reis 

30 000 reis  
(figurativos) 

 

Com base no documento publicado por Prudêncio Quintino Garcia 

(GARCIA, 1924: 254-255) sobre a obra de azulejo do claustro e cabido da Sé de 

Coimbra, concluída em 10 de Novembro de 1724, sistematizámos os valores 

cobrados pelo oleiro Agostinho de Paiva ao cabido conimbricense, no Quadro 15. 

Conclui-se que a diferenciação entre a maior quantidade de azulejo fornecido, 

aplicado na caza do cabido, caza do ante-cabbido e três lances do claustro e 

Escada, e cobrado a 14 400 reis o milheiro, e o restante azulejo aplicado no 

corredor e escada das abobedas e caza da obra, azolejos do comum, mais 

baratos, com um custo de produção por milheiro a 12 mil reis, reforça a 
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diferenciação tipológica entre os dois conjuntos, sendo os de custo mais avultado 

respeitantes certamente a painéis narrativos.  

Esta hipótese vê-se reforçada a partir das notas de despesa, referentes ao 

pagamento da quantia total de 158 424 reis ao pintor Manuel da Silva, que pintou 

os 19 803 azulejos aplicados nas casas do cabido e ante-cabido, nas três alas do 

claustro e escada de São Miguel. Pode, então, concluir-se que o azulejo cobrado 

por Agostinho de Paiva a 14 400 reis o milheiro, seria o azulejo historiado, sendo 

o referenciado como do comum, o mais barato, cobrado a 12 mil reis, aplicado no 

corredor, escadas das abóbadas e casa da obra, dispensando a intervenção do 

pintor Manuel da Silva, muito provavelmente azulejo de motivos seriados (padrão, 

albarradas ou figura avulsa).  

 

QUADRO 15 
AZULEJO FORNECIDO POR AGOSTINHO DE PAIVA (atv.1695-†1734)  

PARA AS OBRAS DA SÉ VELHA DE COIMBRA (CLAUSTRO E CABIDO) ca.1724  
(GARCIA, 1924: 254-255) 

Local de  
Destino de aplicação 

Quantidades  
fornecidas 

Preço final do milheiro 

caza do cabbido 3995 azulejos produzidos pelo oleiro Agostinho de 
Paiva, que cobrou 14400 reis o milheiro, 
assentes pelo azulejador Joseph de 
Goes a 7 mil reis o milheiro, e pintados 
pelo pintor Manuel da Silva que cobrou 8 
mil reis o milheiro 

29 400 reis 
(figurativos) caza do ante cabbido 1716 azulejos 

três lances do claustro  
e Escada  

(de São Miguel) 

 
14092 azulejos 

corredor e escada das 
abobedas 

1884 azulejos 
do comum 

produzidos pelo oleiro Agostinho de 
Paiva (incluindo pintura) tendo cobrado 
12 mil reis cada milheiro, e assentes pelo 
azulejador Joseph de Goes a 7 mil reis o 
milheiro 

19 000 reis 
(do comum) 

caza da obra 1408 azulejos 
do comum 

 
Comparativamente com as oficinas lisboetas, o azulejo de fabrico coimbrão 

apresenta um preço por milheiro mais barato, ainda que a margem diferencial se 

situe na tipologia figurativa apenas em 600 reis. Este fator do preço mais 

económico, aliado à vantagem da proximidade entre encomendador e artífice, 

possibilitando o contacto direto entre partes, e contornando a morosidade e 

possíveis transtornos da encomenda à distância, bem como o preço adicional do 

transporte (ou aliviando-o no caso dos núcleos exteriores a Coimbra), terão 

contribuído para a afirmação e consolidação da produção azulejar nas olarias 

conimbricenses.  
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Pretendeu este capítulo apresentar uma introdução ao ambiente de 

mercado das olarias de Coimbra, com base nos dados bibliográficos divulgados 

até à data e novas informações que nos foi possível coletar na investigação que 

conduziu à presente tese. Seguidamente focaremos a nossa atenção no papel 

dos intervenientes que participaram direta ou indiretamente naquela atividade, 

com especial enfoque para os que tiveram intervenção direta na arte do azulejo 



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

□ ■□ 
 

193 

3. A produção de azulejo e os seus intervenientes. 
 

A produção de azulejo nas olarias nacionais surge referida desde o século 

XVI (TRINDADE, 2007; MANGUCCI, 1998: 28), ainda que muito residualmente na 

sua fase inicial. Será na centúria seguinte que se afirma e consolida essa 

produção, principalmente no pós-1640, em virtude do movimento de renovação da 

arquitetura das elites civis e religiosas, facto que estimulará a criatividade dos 

oleiros portugueses, em consequência da intensificação das encomendas e 

fatores concorrenciais exógenos (primeiro sevilhanos e valencianos e, 

posteriormente, no 3.º quartel de Seiscentos, neerlandeses). 

No caso das olarias de Coimbra, só se vislumbram sinais da realização 

desse tipo de produção nos últimos anos de Seiscentos, verificando-se até aí 

encomendas às oficinas de Lisboa. Para além dessa proveniência, estão também 

documentadas em Coimbra e sua área de influência encomendas pontuais de 

azulejos do Norte [Holanda]: caso do antigo revestimento da Capela de Nossa 

Senhora da Piedade da igreja do Colégio do Carmo de Coimbra200, dos 

exemplares neerlandeses de figura avulsa datados de finais do século XVII/ 

inícios do século XVIII no excecional conjunto azulejar da Casa do Paço (Figueira 

da Foz) 201, ou das cinco unidades encontradas na composição patchwork de 

amostras para várias cronologias existente no coro alto do convento de Santa 

Clara-a-Nova. 

O início da produção de azulejos em Coimbra, conhecida apenas no 

dealbar de Setecentos, segundo as fontes documentais reveladas até à data, 
                                                      
200 Veja-se a descrição que consta nas Noticias do Collegio do Carmo de Coimbra e do Convento 

de Religiozas da Villa de Tentúgal redigidas por Fr. Manuel de Sá em 1722: «A 3.ª e ultima capella 

[lado da Epístola] he de Nossa Senhora da Piedade, que está em hum Nicho, no meio do retabolo, 

que he de talha dourada, as paredes são azulejadas, de azulejo do Norte, e na parte do Evangelho 

tem o seguinte letreiro em huma pedra. Esta Capella he do Doutor Francisco Lopes Pacheco, 

Cónego primeiro Pinitenciario que ouve na Sé desta Cidade, a qual comprou e dotou largamente, 

com obrigação de missa quotidiana, e tres Aniversários cantados pellos Oitavarios do Natal, 

Paschoa e Ascenção: Faleceo aos 31de Julho de 1629» (QUINTÃOS, 1993: 101; SANTOS, 2007: 

I, 134). 

201 Vd. SIMÕES, 1947. Este núcleo azulejar está a ser presentemente contemplado num estudo 

dedicado à Casa do Paço da Figueira em desenvolvimento pela Dra. Inês Pinto, Mestranda em 

História da Arte, Património e Turismo Cultural na Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra.  
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afirma-se na fase de pleno desenvolvimento da pintura de faiança a azul e branco 

– técnica de simples cozedura, com mais-valias na eficiência da produção, pela 

rapidez de execução e estabilidade do pigmento face às variações de temperatura 

dos fornos tradicionais (MECO, 1985: 38). A manutenção, em alguns casos, do 

contorno a manganês manifesta-se como um aspeto particular daquela produção 

inicial, e em especial na tipologia dos azulejos de figura avulsa [Fig.70-71a]. Este 

facto parece-nos compreensível pela íntima relação entre a produção de faiança e 

de azulejo, como procuraremos demonstrar nos conteúdos apresentados na 

terceira parte desta tese. 

Na produção oleira conimbricense as obras de azulejo parecem responder 

não só a uma inspiração exterior, por via de influências exógenas – através da 

partilha de experiências, sobretudo com a produção lisbonense, ou da atualização 

do discurso estético por via da circulação de modelos gravados estrangeiros – 

mas principalmente, a uma orientação dos que as encomendam. As olarias 

coimbrãs lidam com um mecenato erudito, com grande incidência nas instituições 

religiosas (clero diocesano e ordens religiosas), que solicita encomendas mais ou 

menos complexas, encontrando nos artífices locais uma solução eficaz para a 

atualização do discurso estético dos interiores dos seus edifícios, em resultado de 

um trabalho conjunto bem sucedido.  

Na sua primeira fase, a produção azulejar coimbrã repete os padrões e 

modelos criados por Lisboa, sendo mais fraca do ponto de vista técnico e ingénua 

na qualidade do desenho. A julgar pela cronologia que pensamos certa para o 

início da produção azulejar nas olarias de Coimbra, a paleta cromática utilizada 

nessa primeira fase restringe-se ao azul e branco (pontualmente com notas de 

manganês), aspeto técnico que tem como consequência imediata a intensificação 

do valor da pincelada, e o inerente realce das limitações técnicas dos artífices 

conimbricenses, ainda pouco exercitados no desenho e pintura sobre superfícies 

cerâmicas mais dilatadas. 

Consideramos como a primeira produção coimbrã de azulejos – enquanto 

realização com carácter próprio – os motivos seriados repetitivos, quer sejam eles 

padronagem, albarradas ou azulejos de figura avulsa, sendo característica a 

acentuada rudeza no fabrico e na pintura, já referida. A título de exemplo veja-se: 

 
Figura 70 | Sacristia do antigo 
Mosteiro de São João de Tarouca.  
Um dos panos murários totalmente 
revestido a azulejo de figura avulsa. 
ca.1710-1718. 
FA. 
 

 
Figura 71 | Pormenor do 
revestimento azulejar com três 
unidades de motivos florais e um 
cacho de uvas (colocação 
invertida). 
ca.1710-1718, Agostinho de Paiva 
atrib. 
FA. 

 

 
Figura 71a 
Pormenor da unidade com pintura a 
azul com contorno a manganês. 
FA. 
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a padronagem da Igreja de São Salvador (Capela dos Barros, 1699)202, ou da 

sacristia da Igreja do Colégio da Graça [Fig.72]203; as albarradas no Paço das 

Escolas (1701-1702)204 – nas variantes de corujas [Fig.73] (Sala do Exame 

Privado) e papagaios (Piso 1 dos Gerais) [Fig.74] – ou nos colégios do Carmo 

(papagaios)205, da Graça (papagaios)206, e de Santo Agostinho (papagaios e 

corujas)207, no claustro da Sé de Viseu (corujas)208; e ainda os azulejos de figura 

avulsa, como os da caixa de escadas do Colégio de São Pedro dos Religiosos 

Terceiros (1707)209.  

Na década de 1720, ainda dentro da periodização do Ciclo dos Mestres, 

documenta-se que a produção azulejar coimbrã pratica o habitual modelo das 

parcerias entre oleiros e ladrilhadores com artistas multifacetados, cuja 

experiência em outras modalidades artísticas (óleo, tetos de brutesco, pintura 

decorativa), vem contribuir substancialmente para o melhoramento e 

aperfeiçoamento dos produtos no que toca à pintura. O mestre de tenda de olaria 

Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) e o azulejador/ladrilhador José de Góis 

(atv.1696-†1731) trabalham em parceria com Manuel da Silva (atv.1703-1736), 

pintor lisboeta, fixado em Coimbra, com experiência na pintura de brutesco e 

outras modalidades ornamentistas (acharoado), discípulo de João Pereira Pegado 

(SERRÃO, 2012:188, 199-nota20), este último um colaborador do célebre António 

de Oliveira Bernardes (SERRÃO, 1996-1997: 245-267). Esta parceria tripartida 

marcará em definitivo a história da produção azulejar coimbrã no primeiro quartel 

do século XVIII [Fig.75]. 

No segundo quartel de Setecentos, já na periodização da Grande Produção 

Joanina, servem-se novamente os oleiros de Coimbra de experiências exógenas 

para a atualização do gosto e aprimoramento da pintura das suas obras de 

azulejo. Aqui assume especial destaque a figura de António Vital Riffarto (1700-

                                                      
202 Vol.3, EARP17. Padrão P-502. 

203 Vol.3, EACMC16. Padrão P-502. 

204 Vol.3, EAC4. 

205 Vol.3, EACMC18. 

206 Vol.3, EACMC16. 

207 Vol.3, EACMC9. 

208 Vol.3, EARP50. 

209 Vol.3, EACMC19. 

 
Figura 72 | Padrão P-502. 
Pormenor do revestimento cerâmico 
aplicado na sacristia do antigo 
Colégio de N.ª Sr.ª da Graça de 
Coimbra. 
Inícios do século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
FA. 

 

 
Figura 73 | Composição de vasos 
floridos na variante de corujas. 
Universidade de Coimbra, Paço das 
Escolas, Sala do Exame Privado. 
1701-1702, Agostinho de Paiva 
(oleiro e pintor de azulejos), José de 
Góis (mestre ladrilhador). 
FA. 
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atv.1740), artista versátil e experiente no campo das artes ornamentais (a par com 

a pintura de azulejo, está documentada a sua atividade no campo do debuxo de 

talha), com relações documentadas com as olarias conimbricenses, em particular 

com o oleiro Elias Gomes (atv.1722-1748)210 e com o pintor de azulejo 

Francisco dos Santos e Gouvea (atv.1738-1739) como teremos oportunidade 

de analisar [Fig.76]. Verifica-se ainda um conjunto de obras in situ de autores 

anónimos, ou autores com obra não identificada, que vêm ampliar a diversidade 

de sensibilidades que operam à época em Coimbra 

Na realidade do azulejo setecentista conimbricense é comum, a partir do 2.º 

quartel da centúria, a subalternização da qualidade pictórica das reservas 

figurativas face aos emolduramentos, aspeto que, de uma maneira geral, se 

manterá até finais do século XVIII. A fórmula praticada pelos pintores ceramistas 

aposta na cenografia das composições, talvez como forma de compensar as suas 

limitações técnicas ao nível do desenho do figurado, revelando-se bastante 

apreciadora dos jogos ilusionísticos de esbatimento da fronteira entre a realidade 

e aparência. Os emolduramentos das composições de azulejo da produção de 

Coimbra revelam, a partir do período Joanino, e até ao final da centúria, a 

preferência pelo efeito de boca de cena, sendo bem vincado o trabalho ilusionista 

no desenho dos efeitos perspéticos dos vários ornatos que integram as molduras, 

projectando-os em função de um ponto de fuga colocado no centro do painel. A 

esta tendência, não terá sido estranha a obra do Pe. Andrea Pozzo (1642-1709) 

Pespectiva Pictorum et Architrectorum, largamente divulgada em Portugal à 

época, e bastante recorrida por arquitetos e pintores com pratica nas artes 

ornamentais (p.e. pintura de tetos, riscadores de talha). 

Neste período, a produção azulejar associada a Coimbra acusa um número 

apreciável de obras com predominância para as composições figurativas, 

conservando-se a aspereza das formas da época anterior, com a decoração 

densa mais realçada. Ao nível da pintura, a técnica é também melhorada usando, 

gradualmente, menos azuis densos e duros, para favorecer uma pintura mais 

fluida, onde o azul é mais diluído, recorrendo à aplicação de aguadas, subsistindo 

casos em que os azuis concentrados se aplicam intencionalmente como forma de 

acentuação do dinamismo das composições. É também característica da pintura  

                                                      
210 Vd. Anexo 2. 

 
Figura 74 | Composição de vasos 
floridos na variante de papagaios. 
Universidade de Coimbra, Paço das 
Escolas, Claustro dos Gerais – piso 1 
1702, Agostinho de Paiva (oleiro), 
José de Góis (mestre ladrilhador). 
FA. 

 

 
Figura 75 | Pormenor do 
revestimento azulejar do batistério da 
Sé de Viseu. 
1720-1724, Agostinho de Paiva 
(mestre oleiro), José de Góis (mestre 
ladrilhador), Manuel da Silva (pintor). 
FA. 
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Figura 76 | Pormenor do revestimento cerâmico 
aplicado no claustro Superior da Sé do Porto. 
1733-1734, António Vital Riffarto nas olarias de 
Coimbra. FA. 

Figura 77 | Revestimento azulejar aplicado na igreja do antigo 
Mosteiro de São Jorge de Milreus (arredores de Coimbra) – 
pormenor. 
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido. FA. 

Figura 78 | Pormenor do silhar da capela-mor da 
Capela de N.ª Sr.ª da Alegria de Almalaguês 
(Coimbra). 
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido. 
FA. 

Figura 79 | Detalhe da composição do silhar de azulejos 
aplicado na capela doméstica do Colégio de N.ª Sr.ª do Carmo 
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido. 
FA. 
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azulejar de Coimbra desta época um desenho que insiste nos pormenores 

descritivos denunciadores de grande lirismo. 

Reconhecemos várias mãos a operar, entre as quais a do citado António 

Vital Riffarto (1700-atv.1740), de linguagem assumidamente joanina com soluções 

típicas do Barroco romano, abundando o recurso a anjos esvoaçantes, com 

túnicas ou traje à romana, a utilização de sanefas e panejamentos com franjas, 

entre outros [Fig.77-79]. As obras de azulejo in situ de autoria não identificada 

poderão corresponder a intervenientes que nos surgem na documentação, com 

papel diretamente relacionado com a arte do azulejo – azulejadores, ladrilhadores, 

pintores de azulejo – embora sem obra atribuída, desconhecendo-se até à data 

qualquer indicativo que possibilite a sua associação a qualquer núcleo azulejar. 

Referimo-nos aos casos de Agostinho de Paiva II (ca.1702-†1757), filho de 

Agostinho de Paiva I (atv.1695-†1734), identificado como mestre de oleirias e 

azullijador em 1745211; Bernardo do Rego (atv.1741-1751) oleiro, azulligador e 

pintor de azulejo212; ou Bento José do Rego (atv.1735-1756) azollijador213, 

ambos filhos do mestre azulejador Basílio do Rego (atv. 1743-1750), natural de 

Lisboa e radicado em Coimbra, para o qual nos foi possível confirmar a sua 

associação à obra de azulejo da igreja de São Miguel do Mezio [Fig.80], por 

escritura celebrada em 1750 num tabelião do Porto, com membros da 

comunidade daquela freguesia, da então comarca de Lamego, e apresentando 

como fiador o arquiteto Nicolau Nazoni. 

Em datas próximas aos meados do século XVIII surgem os primeiros 

indícios do regresso à cor, pela paulatina intromissão no monocromatismo azul de 

discretas pinceladas a amarelo e a manganês, este último particularmente comum 

na produção azulejar de Coimbra. As obras mais tardias da Grande Produção 

Joanina revelam indícios de uma alteração de gosto, pela gradual insistência nas 

notas de policromia, algum aligeiramento dos emolduramentos e, principalmente, 

pela adição de nova gramática ornamental – as formas típicas do estilo Regência 

serão predominantes, sendo comum encontrar ca.1750 discretas incursões do 

gosto Rocaille, por via da aplicação de formas assimétricas [Fig.81-82]. 

                                                      
211 Vd. Anexo 2. 

212 Vd. Anexo 2. 

213 Vd. Anexo 2. 
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Nesta fase é frequente encontrarmos apontamentos de cor, a amarelo ou 

manganês, tanto nas reservas figurativas como nos emolduramentos. No caso 

das notas a amarelo, as quais se afiguram de grande densidade e opacidade, em 

alguns casos sugerindo relevo, parece-nos uma alusão à talha dourada. 

Possivelmente terão sido executadas sobre o vidrado, facto que indiciará a 

efetivação de uma terceira fase de cozedura. O esgrafitado – ou raspado (MECO, 

1989: 68-69) – será outro recurso técnico utilizado recorrentemente a partir desta 

época, constituindo pela sua frequência de aplicação, uma das principais marcas 

da produção azulejar coimbrã (veja-se, por exemplo, a obra documentada de 

António Vital Riffarto214), perdurando até ao final do século XVIII [Fig.83-84].  

Santos Simões aponta a evolução acontecida cerca de 1750 conducente a 

uma abstração da própria rocaille. O autor realça a importância do impacto do 

motivo de asa de morcego, posto em voga por Gilles-Marie Oppenord (1672-1742) 

nos primeiros anos de Luís XV, e sua inclusão posterior na gramática ornamental 

do Rococó, como mais um motivo para trabalho dos efeitos de dissimetrias e 

arritmias (SIMÕES, 1965: 33). Na fabricação azulejar de Coimbra encontramos as 

últimas consequências desse gosto francês, na utilização de alguns elementos 

formais associados ao estilo Regência que vão discretamente explorando efeitos 

de assimetrias ou incluindo ornatos concheados de perfil em asa de morcego. 

Dos meados da centúria e até à década de 1770 escasseiam para Coimbra 

amostras datadas ou com data documentada, um vazio que levanta muitas 

dúvidas no caso da atribuição de autorias, bem como da própria datação dos 

espécimes. Contudo, é evidente que o Rococó goza de especiais particularidades 

no azulejo de Coimbra: uma produção geralmente tardia e prolongada até aos 

últimos anos do século, nas palavras de José Meco (MECO, 1985: 68), não 

podendo ser, em nossa opinião, aplicada taxativamente a periodização proposta 

por aquele autor para a produção lisboeta [Quadro16], como procuraremos 

demonstrar. 

Nesta segunda metade da centúria, o azulejo coimbrão afirma a sua 

singularidade vinculando-se à estética Rococó, aparentemente iniciada pela mão 

do pintor de azulejos Salvador de Sousa Carvalho (ca. 1727-†1810), mais tarde 

                                                      
214 Vol.3, EARP39 – Sé do Porto e EARP40 – Igreja Matriz de Santa Maria de Azurara.  

 
Figura 80 | Azulejos da Igreja Matriz 
de São Miguel do Mezio. 
1750, Basílio do Rego (mestre 
azulejador). 
FA. 
 

 
Figura 81 | Pormenor do silhar de 
azulejos aplicado nos espaldares dos 
bancos do Jardim de Santa Cruz. 
1749, autor desconhecido. 
FA. 
 

 
Figura 82 | Outro pormenor. 
2.º quartel do século XVIII, autor 
desconhecido. 
FA 
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mestre de tendas de olaria (Vd. Anexo 2). Tendo-se particularizado, e não 

havendo  

 

termo de comparação formal em todo o território nacional, individualizou-se em 

relação a Lisboa, principalmente por apresentar soluções originais e uma certa 

autonomia criativa. A produção azulejar coimbrã apresentará algumas nuances 

correspondentes a pelo menos três mãos a trabalhar em pintura de azulejo, 

continuando a forte filiação aos valores do ornato, aprimorando-se nos 

enquadramentos e revelando os seus handicaps técnicos nas reservas figurativas. 

Com base na matriz comum do recurso a gravuras alemãs e nos aspetos formais 

reveladores de um desenho ingénuo e de frustre conceção tridimensional, José 

Meco reconheceu-lhe semelhanças com a azulejaria produzida em Valência e na 

Catalunha para o mesmo período (MECO, 1996: 529).  

Julgamos que as primeiras experiências do azulejo Rococó coimbrão, 

plenamente assumido como tal, terão ocorrido entre o final da década de 1750 e 

1760, coincidindo com a chegada de Salvador de Sousa Carvalho (ca. 1727-

†1810) a Coimbra, em princípio após o Megassismo de Lisboa, casando no ano 

seguinte, em 1756, na cidade do Mondego, com Teresa Rosa, neta de Agostinho 

de Paiva (atv.1695-†1734) (PAIS et alli, 2007: 154). Os seus primeiros trabalhos 

terão seguido a tendência praticada em Lisboa na mesma época – segunda fase 

do Rococó (MECO,1989: 69) – com túrgidos ornatos concheados, aplicados 

condensados no emolduramento das reservas figurativas (ora em altos silhares 

recortados, ladeados de urnas ou vasos floridos, ora em silhares baixos), 

resultando grande movimento pela simulação de efeitos ondulantes dos 

QUADRO 16 
PERIODIZAÇÃO DA AZULEJARIA PORTUGUESA ROCOCÓ 

no que respeita à produção de Lisboa, segundo a proposta de José Meco  
(MECO, 1985: 63-68; MECO, 1989: 69) 

CICLO ROCOCÓ INICIAL 
1746/1749 - 1755 

Período Pré-Terramoto de Lisboa 
Pintura cuidada e delicada, servida pela variedade e multiplicidade de cores. 

SEGUNDA FASE DO 
ROCOCÓ 

1757/1758-1775/1780 

Período Pombalino 
Pintura menos cuidada, pinceladas espessas, ornatos estereotipados. 

Concheados dispostos cerradamente em torno das composições. 
Azulejos de pedra torta, com pintura marmoreada de vários tons, ou esponjada 

- composições ornamentais com apainelados, almofadados. 
Padronagem de ornatos reduzidos de sugestão gráfica. 

FASE FINAL DO ROCOCÓ 
1780-1790 

Rococó Tardio 
Prolonga os ornatos do período pombalino, que perdem volumetria 

 e assumem uma expressão progressivamente linear, acusando sintomas 
neoclássicos. 

 
Figura 83 | Trabalho de esgrafito 
como acabamento da pintura 
cerâmica num pormenor do 
revestimento azulejar aplicado no 
claustro superior da Sé do Porto. 
1733-1734, António Vital Riffarto nas 
olarias de Coimbra. 
FA. 
 

 

Figura 84 | Pormenor. 
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elementos arquitetónicos fingidos, sobre os quais se apõem os ornatos rocaille, 

jogando com os tons de manganês e/ou azul utilizados, por vezes com efeitos de 

pedra torta.  

Esta primeira fase da assimilação da linguagem Rococó começa por 

integrar discretamente os concheados de gosto rocaille – a maior parte deles 

filiados em motivos soltos das gravuras alemãs da escola de Augsburg, como 

teremos oportunidade de aprofundar – nas estruturas arquitetónicas fingidas dos 

emolduramentos, convivendo em simultâneo com ornatos próprios ao estilo 

Regência. Gradualmente esses concheados dilatam-se para ocupar a maior parte 

da área definida para a moldura, quer pela profusão de pormenores, quer pela 

movimentação conferida ao conjunto, assumindo inspiração vegetalista e orgânica 

em formas onduladas semelhantes a cartilagens, trabalhadas pictoricamente por 

meio de pinceladas mais escuras ou mais claras, as quais definem elementos 

vigorosos e dinâmicos [Figs.85-86]. 

Partindo de estruturas estáticas e de axialidade bem definida, ainda presas 

aos esquemas comuns da Grande Produção Joanina, progressivamente tornam-

se também característicos os emolduramentos com altos espaldares assimétricos, 

decorados com ornatos concheados com vazados e outros elementos, os quais 

assumem recortes pronunciados. A densa e exuberante decoração envolvente, 

com múltiplos concheados extravagantes, será uma característica distintiva desta 

fase da azulejaria Rococó coimbrã [Fig.87].  

No campo do cromatismo, na fase inicial da azulejaria Rococó coimbrã 

(ca.1755-1773) a cor dominante restringe-se ao azul, gradualmente introduzindo 

notas de manganês, amarelo e verde nos fundos marmoreados, embasamentos e 

representação de flores em vasos de remate. 

Junto ao final do terceiro quartel de Setecentos verificam-se ainda soluções 

antiquadas face à prática azulejar coeva de Lisboa, mantendo-se em Coimbra a 

produção de azulejos com a linguagem ornamental típica à fase inicial do Rococó 

– com balizamento cronológico em Lisboa entre 1746/1749 e 1755. Tomando o 

exemplo do painel datado de 1772 da coleção do Museu Nacional Machado de 

Castro, com o n.º inventário 1720, correspondente a um registo representando 

Nossa Senhora do Carmo com as Almas do Purgatório, atribuído a Manuel da 

Costa Brioso (ca.1708-†1783), podemos constatar que, à parte a policromia do 

enquadramento (a amarelo, manganês, azul e verde), a linguagem decorativa é 

 
Figura 85 | Pormenor de painel de 
azulejos na nave da igreja do antigo 
convento de St.º António de Penela. 
3.º quartel do século XVIII, Salvador 
de Sousa Carvalho atrib. 
FA 

 

 
Figura 86 | Detalhe do silhar de 
azulejos na nave da Igreja matriz de 
Cernache. 
1770, Salvador de Sousa Carvalho 
atrib. 
FA 
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leve e delgada, ainda com a permanência de ornatos presos ao estilo Regência, 

caso da palmeta que remata superiormente o painel e as reservas de trama 

horizontal a azul [Fig.88]. 

A produção azulejar coimbrã do 3.º e último quartel do século XVIII parece 

beneficiar da evolução e aprimoramento verificado na manufatura portuguesa de 

faiança, no que toca ao aperfeiçoamento das matérias-primas empregues (pastas, 

vidro e pigmentos) e técnicas de transformação (particularmente no que concerne 

aos momentos da cozedura da enchacote e cozedura do vidrado, possivelmente 

pelo aperfeiçoamento dos fornos). A conjuntura nacional terá auxiliado, pontuada 

pela política manufatureira do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e 

Mello – ainda que de alcance circunstancial e projeção aquém das expetativas 

pela súbita interrupção da sua ação – que incrementava a qualidade da produção 

pelo contacto com inovações tecnológicas e incentivo ao esmero artístico. 

Deste modo, para o último quartel do século XVIII adquire especial 

relevância para a produção cerâmica coimbrã a criação em 1773 da Fábrica de 

Telha da Universidade, estabelecida na Rua de João Cabreira no Bairro das 

Olarias [Fig.14] com a finalidade de fornecer telhas, tijolos e azulejos para os 

novos edifícios da Universidade: ação de regozijo para o Marquês de Pombal, que 

ao felicitar Francisco de Lemos pela iniciativa desta fundação, realçava a mais-

valia do acesso fluvial, descendo o Mondego até à Figueira da Foz, possibilitando 

o escoamento daqueles produtos por preço mais acessível (CRUZ, 1976: 28).  

De acordo com os livros de assento das despesas, revelados pela primeira 

vez por Amadeu Ferraz de Carvalho, a sua produção consistiu não só no fabrico 

de telha vidrada mas também de tijolos e azulejo, tendo a sua laboração ocorrido 

ininterruptamente, entre 1773 e 1776, nada se sabendo para os anos entre 1777 e 

1778, e voltando a surgir referências à sua produção em 1779 (CARVALHO, 

1933: 273-276; CRUZ, 1976: 28; MACHADO, 1993: 253).  

Como seus administradores irão surgir os dois vultos mais sonantes da 

história da cerâmica conimbricense para este período: Manuel da Costa Brioso 

(ca.1708-†1783) e Salvador de Sousa Carvalho (ca.1721-†1810) (MACHADO, 

1993: 257), figuras cujo percurso está ainda por clarificar, permanecendo 

confusas até à presente data algumas justificações sobre a atribuição de 

determinadas peças, particularmente para o primeiro caso. 

 
Figura 87 | Painel com cena 
hagiográfica na Capela da Quinta da 
Conraria (Coimbra). 
3.º quartel do século XVIII, Salvador 
de Sousa Carvalho atrib. 
FA 
 
 

 
Figura 88 | Registo votivo com a 
representação de Nossa Senhora do 
Carmo e o menino lançando o 
escapulário às Almas do Purgatório. 
Coleção Museu Nacional Machado 
Castro. 
MNMC inv.1720. 
1772, Manuel da Costa Brioso atrib. 
Foto José Pessoa, DDF/ IMC. 
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A fase intermédia da azulejaria rococó coimbrã (ca.1773-1780) 

corresponde, portanto, à fase de laboração da Fábrica de Telha da Universidade 

(1773-1779) e caracteriza-se pela afirmação do estilo pombalino. A diversificação 

da paleta cromática será a grande novidade para a realidade conimbricense, pela 

gradual utilização do verde e do amarelo em adição ao azul e manganês. Até ao 

3.º quartel do século XVIII a utilização do verde em peças de faiança de carater 

utilitário (PAIS et alli, 2007: 76), ou em conjuntos azulejares balizados até esta 

cronologia, era escassa ou praticamente inexistente [Fig.89]. Julgamos que o 

contributo de alguns artífices e artistas vindos de Lisboa, e a sua passagem pela 

Fábrica de Telha da Universidade, bem como a presença, em simultâneo, de 

Domingos Vandelli na cidade, concorrendo com as suas experiências e ideias 

visionárias no campo da cerâmica, foram fatores contributivos para a evolução 

técnica e estética dos produtos azulejares das olarias conimbricenses.  

Como núcleo âncora para as nossas atribuições e aproximações 

cronológicas, temos o núcleo do Paço das Escolas (Vd. Vol.3, EAC4), 

consubstanciado pelos conjuntos azulejares datados pela documentação dos 

livros de despesas com obras da Universidade, e correspondentes aos espaços 

da atual Reitoria [Fig.90]. Julgamos que esta obra tenha ditado a moda para 

outros conjuntos azulejares na cidade e região, cujas significativas afinidades 

formais nos impelem para uma datação aproximada (p.e. EAC10, Paço de 

Maiorca) [Fig.91]. 

A produção azulejar coimbrã desta época propõe painéis de espaldares 

retilíneos ou recortados. No agrupamento de painéis de composição dilatada, 

podem aplicar-se espaldares recortados, intercalados por urnas ou vasos, 

parecendo corresponder a uma fase mais tardia os silhares retilíneos de linhas 

depuradas e de discreta carga ornamental, comparativamente com o movimento 

ondulante dos emolduramentos dos painéis que lhe serão antecedentes. 

Encontramos, frequentemente, soluções híbridas para a reserva figurativa dos 

painéis, concentrando simultaneamente composições ornamentais a envolver 

cartelas centrais que apresentam trechos paisagísticos de tratamento [Fig. 92] 

Para além dos ciclos narrativos, abunda a padronagem pombalina e as 

composições ornamentais de expressão livre, onde por vezes se incluem motivos 

 
Figura 89 | Detalhe de painel de 
azulejos na Sala do Senado da 
Reitoria da Universidade de Coimbra. 
1774-1775, Manuel da Costa Brioso/ 
Salvador de Sousa Carvalho. 
FA 

 

Figura 90 |Azulejos de figura avulsa 
na Galeria Norte do Paço das 
Escolas. 
1773-1774, Salvador de Sousa 
Carvalho. 
FA 

 

Figura 91 | Pormenor de composição 
que alterna unidades de figura avulsa 
com elementos de padronagem 
pombalina. 
Paço de Maiorca (Figueira da Foz). 
3.º quartel seculo XVIII, década de 
1770, Salvador de Sousa Carvalho 
atrib. 
FA 
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de ferronerie215. Atestando a diversificação da oferta de produtos azulejares pelas 

olarias conimbricenses da época estão as tipologias pouco expressivas, ou até 

raras, para a realidade da produção azulejar coimbrã desta fase: é o caso dos 

registos de alminhas e de santos, do azulejo de figura avulsa, e dos exemplos 

singulares para as tipologias das figuras de convite ou da azulejaria funerária.  

Na fase intermédia (ca.1773-1780) da azulejaria Rococó coimbrã a pintura 

a azul é utilizada em simultâneo com a policroma, dominando as composições 

figurativas com a reserva central do painel pintada tanto a azul como a roxo-

manganês, por vezes com apontamentos em amarelos-alaranjados ou verde-

jaspe.  

No último quartel do século XVIII – décadas de 1780-1790 – e anos iniciais 

da centúria seguinte, a fase final do rococó coimbrão irá caracterizar-se pela 

paulatina contaminação da nova estética decorativa neoclássica: a abordagem 

dos elementos decorativos perde expressividade, tornando-se mais fria pela 

contenção na aplicação dos ornatos e pelo excesso de fundos marmoreados. Não 

se registam alterações significativas no interior das reservas figurativas dos 

painéis: a conceção é a mesma, apenas sendo digna de nota 
 

QUADRO 17 
PROPOSTA DE PERIODIZAÇÃO  

DA AZULEJARIA ROCOCÓ COIMBRÃ 
PRIMEIRA FASE  

DO ROCOCÓ  
ca.1755 
a 1773 

Período anterior à Reforma Pombalina da Universidade 
ca.1755: chegada de Salvador de Sousa Carvalho (ca. 1727-†1810) a Coimbra. 

Hibridismo: miscigenação de motivos do Estilo Regência com a nova estética Rococó. 
Gradual distensão dos ornatos concheados, influência da gravura ornamental francesa e de 

Augsburg. 
Monocromatismo dos emolduramentos e reservas, a manganês ou azul.  

FASE INTERMÉDIA 
DO ROCOCÓ 
ca.1773-1780 

Período Reforma Pombalina da Universidade 
Atividade da Fábrica de Telha da Universidade (1773-1779) 

Emolduramentos de expressão progressivamente linear com ornatos estereotipados, derivados 
de rocalhas. Progressiva introdução de elementos vegetalistas e florais. 

Recuperação da padronagem e figura avulsa. Azulejos de pedra torta, com pintura marmoreada 
de vários tons, ou esponjada. 

Policromia nos emolduramentos – monocromatismo/ bicromatismo nas reservas. 
Azul, manganês, verde e amarelo/laranja. 

FASE FINAL  
DO ROCOCÓ 
ca.1780-1801 

Período Pós-Fábrica de Telha da Universidade 
Prolonga os ornatos do período pombalino em emolduramentos assumidamente de perfil linear. 

Policromia nos emolduramentos e reservas. 
Azul, manganês, verde e amarelo/laranja. 

                                                      
215 Vejam-se os painéis da escadaria monumental do Colégio de São Jerónimo (EACMC23; 

SANTOS, 2007: I, 77-91, 182) ou os painéis da nave da igreja do Mosteiro de Semide (EACMC28) 

ou os do Paço das Escolas (EAC4, ante átrio da Capela de São Miguel). 

 
Figura 92 | Detalhe de composição 
híbrida no silhar de azulejos aplicado 
num compartimento no Paço de 
Maiorca (Figueira da Foz). 
3.º quartel seculo XVIII, década de 
1770, Salvador de Sousa Carvalho 
atrib. 
FA 
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a aplicação de uma exuberante policromia nos motivos representados [Figs.93-

94].  

A referida exuberância da policromia, utilizada de forma muito 

característica, traduz-se no recurso ao castanho-vinoso (ou roxo-manganês) 

colocado no mesmo patamar do azul, pela exploração mestra dos seus efeitos de 

gradação tonal, e insistência da sua utilização nas reservas dos painéis, muito 

superlativamente à utilização do azul e branco. Torna-se comum encontrar uma 

pintura exclusiva a roxo de manganés e verde jaspe, resultando composições com 

um impacto visual acentuado, bastante extravagantes face à produção lisboeta 

contemporânea. É nos enquadramentos que reside normalmente a policromia, 

aplicando-se azuis e castanhos-vinosos com notas de verdes vibrantes, amarelos 

e laranjas de notável densidade.  

Esta fase é marcada pela forte tendência de linearidade e da assimilação 

de ornatos já característicos ao estilo Neoclássico fazendo parte da gramática 

decorativa aplicada as palmas, guirlandas com folhas de loureiro, e flores de 

tratamento miniatural. A técnica pictórica assume gradualmente leveza, chegando 

em alguns casos a consistir num leve esboço das composições. 

Cinco nomes surgem documentados em associação direta à produção 

azulejar coimbrã desta segunda metade da centúria: o já mencionado pintor de 

azulejos Salvador de Sousa Carvalho (ca. 1727-†1810), o também já citado 

oleiro Manuel da Costa Brioso (ca.1708-†1783), o pintor de azulejo João 

Evangelista (atv.1766), o azulejador Manoel da Cruz (atv.1773-1796) e o mestre 

de fabrica de azulejo Dionísio José de Sousa Carvalho (ca.1759-atv.1800), filho 

do primeiro artista citado. Estas figuras surgem sobretudo na documentação 

associada à Fábrica de Telha da Universidade e notas de despesa das obras da 

Universidade, mas também na documentação do fundo notarial de Coimbra que 

consultámos dedicadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 93 | Painel de azulejos na 
capela da portaria do antigo Colégio 
de St.º António da Pedreira 
(Coimbra). 
Último quartel seculo XVIII, década 
de, Salvador de Sousa Carvalho 
atrib. 
FA 

 

 

Figura 94 | Pormenor da composição  
Milagre da ilibação do pai de St.º 
António. 
Capela da portaria do antigo Colégio 
de St.º António da Pedreira 
(Coimbra). 
Último quartel seculo XVIII, década 
de, Salvador de Sousa Carvalho 
atrib. 
FA 
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3.1. Artífices e artistas do azulejo coimbrão. 
 

3.1.1. Primeiros indícios da produção de azulejo em Coimbra. 
 
A produção de azulejos em Coimbra – no seu ciclo completo de 

intervenientes (oleiro - pintor de azulejos - ladrilhador) – terá surgido apenas no 

último quartel de Seiscentos216, mantendo-se pelo século seguinte e até inícios de 

Oitocentos. Os testemunhos materiais bem como a documentação remanescente 

conhecida até á data, assim o parecem indicar. 

A primeira fonte associada à arte do azulejo em Coimbra é uma carta de 

examinação, datada de 27 de setembro de 1609, do ofício de ladrilhar e forar de 

azulejo, passada a Jorge Gonçalves (atv.1609-1613), morador naquela data em 

Coimbra (CARVALHO, 1917a: 221; CARVALHO, s.d.: 53). Trata-se de um 

documento excecional para a primeira metade de Seiscentos, dada a escassez, 

para a época, de documentação com registo de atividade de artífices com 

associação ao azulejo na cidade do Mondego.  

Teixeira de Carvalho afirma não ter encontrado nenhum registo de carta de 

examinação para fabricantes de azulejos, facto que, na sua opinião, aponta que o 

ofício não constituía especialidade de fabrico (CARVALHO, 1917a: 221). De igual 

modo, não encontrou cartas de ofício para pintores de louça ou de azulejo, 

embora reconheça que designações para o ofício de pintor de louça se 

mencionem noutros documentos para a mesma época. Porém, refere a existência 

da carta de examinação do ladrilhador Jorge Gonçalves, atrás citada: 

«Aos vinte e sete dias do mês de setembro de seis centos e nove foi 

pasado carta de licença emxaminacam em forma do oficio de 

ladrilhar e forar de azulejo a Jorge Gonçalves morador nesta cidade 

pera que com ela posa servir o dito oficio de que foi examinado 

pelos juízes do dito oficio Francisco Fernandes217 e Tomas 

Carvalho»  

                                                      
216 Corroboramos a opinião de José Meco. Procuraremos demonstrar que não há indícios fortes de 

uma produção anterior a esta cronologia. MECO, 1989: 54. 

217 O oleiro Francisco Fernandes (atv.1567-1619) (PAIS et alli, 2007:135), juiz do ofício de ladrilhar 

e forar de azulejo nesta data (1609), terá sido oleiro da Universidade, tendo-lhe seguido os passos 

o seu genro Nicolau Carvalho, oficial de louca vermelha e vidrada, telha e teyolo e a mais obra 

pertencente ao dito officio, que em 1673 a Universidade de Coimbra contratava para ser seu oleiro 

(ALMEIDA, 1970: I, 271-272).  
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(Arquivo da Câmara Municipal de Coimbra, Registo, Tomo XI, fl.338 

citado por CARVALHO, 1917a: 221-222;CARVALHO, s.d.:53) 

O facto de serem referenciados, na carta de examinação referida, os juízes 

do dito ofício, levanta a forte suspeição de que a atividade de ladrilhador estava já 

enraizada em Coimbra, facto que faz deste documento, fonte primária indiciadora 

da hipotética prática da produção azulejar na cidade do Mondego para cronologias 

anteriores ao meado do século XVII. 

Todavia, numa cronologia muito próxima à data da carta de ofício de 

ladrilhador de Jorge Gonçalves, as solicitações de obras de azulejo por parte dos 

encomendadores conimbricenses eram dirigidas a Lisboa. A título de exemplo 

recordamos que, ca. 1606-1607, o mestre de ladrilhos Matias Fragoso (atv.1607), 

de Lisboa, trabalhava no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, não podendo 

atender de imediato à obra que contrataria a 28 de janeiro de 1607 com a 

Misericórdia de Aveiro para forrar a sua Casa com azulejos enxaquetados, do 

mesmo feitio dos de Santa Cruz (Casa do Capítulo?): 
 «[…]Que a nossa casa da Misericórdia se forrasse toda por dentro 

de azulejos, para o que foi logo chamado Matias Fragoso, de Lisboa, 

que estava na cidade de Coimbra e era mestre de ladrilhos e com o 

qual se contratou fazer cada braça de Azulejos e à sua custa 

assentados, sendo cada braça de dez palmos de quadrado, do 

mesmo feitio dos de Santa Cruz de Coimbra, de cor branco e verde, 

pelo preço de dez cruzados.[…]».218 

(SOUTO, 1940:144) 

A referência colhida por Teixeira de Carvalho no tomo XI dos livros do 

Registo da câmara sobre a dita carta de examinação é complementada em nota, 

com a indicação de que se trata do mesmo artífice que, em 1613, seria 

encarregue de assentar o azulejo da Capela de São Miguel da Universidade 

(CARVALHO, 1917a: 222; CARVALHO, s.d.: 53, nota 1): Jorge Gonçalves é 

referenciado como Mestre de asentar azulejo no Livro de Receita e Despeza da 

Universidade do Anno 1609 the 615, associado à obra de azulejaria da capela da 

Universidade, estando referenciado na escritura de contrato sobre o azulejo da 

capella datada de 10 de Agosto de 1613 (ALMEIDA, 1970: 125, 128, 129).  

                                                      
218. Citação de Alberto Souto, transcrita do volume 4 da documentação associada ao Arquivo da 

Misericórdia de Aveiro, referente a registo datado de 28 de janeiro de 1607 (SOUTO, 1940: 144). 
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Em Março de 1613 Jorge Gonçalves foi incumbido de assentar os azulejos 

da capela-mor da Capela da Universidade, encomendados a Lisboa, à olaria de 

Gabriel Figueira219. O seu nome surge no Livro de Receita e Despeza da 

Universidade do Anno 1609 the 615, a 6 de Março de 1613, data em que se 

passou  

«mando a Jorge Gonçalves mestre que assenta o azulejo, para o 

prebendeiro Amrique da Rede lhe dar outo mil reis que se lhe 

mandão dar a conta do que ade aver se assentar o azulejo os quais 

se lhe descontarão»  

(ALMEIDA, 1970: I, 125).  

O mesmo está também referenciado na escritura de contrato sobre o 

azulejo da capella, realizada a 10 de Agosto do mesmo ano, a qual indica Jorge 

Gonçalves mestre de asentar azulejo como morador na cidade de Coimbra a 

monterojo, tendo tratado com 

«o senhor Reitor e Universidade de asentar todo o azulejo da 

capella de sam miguel da universidade quanto dis do arco para 

demtro da capella mor pelo que lhe avião de dar sinquoenta e seis 

mil reis em dinheiro pela dita obra»  

(ALMEIDA, 1970: I, 128, 129).  

                                                      
219 A 3 de Agosto de 1612: «nesta cidade de Coimbra aposento do Senhor Dom João Coutinho do 

concelho de sua majestade, Reitor desta Universidade, e bem assim Graviel Figueira morador na 

cidade de Lisboa, loguo elle senhor lhe encomendou quatorze mil azulejos pintados […] e ele 

Graviel Figueira disse se obrigava a fazer os ditos quatorze mil azulejos na forma sobredita e 

preço de deseis reis por cada azulejo[…]» (ALMEIDA, 1970: I, 114-116). 

A 4 de Setembro de 1612 a Universidade tirava do cofre «outenta mil reis que se derão ao mestre 

dos azulegios que esta em Lisboa, os quais deu o prebendeiro Amrique da Rede que entregou em 

Lisboa ao dito mestre dos azulejos» (ALMEIDA, 1970: I, 117-117). 

A obra de azulejo da nave terá decorrido entre 1746 e 1748, saindo no primeiro ano das arquas e 

fabriqua da Universidade pera o azulejo da capella 243 380 reis (ALMEIDA, 1972: 151). Os 

azulejos vieram novamente de Lisboa fazendo a Universidade, a 21 de Maio de 1646, despesa 

com o carreto dos mesmos de15 240 reis (ALMEIDA, 1972: 158). Foi interveniente o ladrilhador 

João Rodrigues – recebendo 4 mil reis em 8 de fevereiro de 1648, e igual quantia a 18 de março 

de 1648 per conta da obra que faz na Capella da Universidade (ALMEIDA, 1972: 176-177). 

Também no mesmo ano o ladrilhador Manuel Fernandes recebeu 6 mil reis à comta da obra do 

ladrilho da Capella da Universidade em que andava trabalhando (ALMEIDA, 1972: 177). 
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Para a segunda metade do século XVII, também no âmbito das obras da 

Universidade, as notas do Caderno de Receita e Despesa de 1653-1654 revelam 

alguns detalhes relevantes para o entendimento do complexo processo de 

encomenda e execução da obra de azulejo de padrão, ainda in situ na dita Sala 

dos Capelos, os quais evidenciam a dependência de Lisboa no fornecimento 

daquela tipologia de revestimento, pressupondo, portanto, a ausência à época de 

produção nas olarias de Coimbra.  

Segundo os Cadernos de Receita e Despesa de 1654-1655 e1655-1656, 

entre 12 de março e 14 de maio, e em 22 de dezembro de 1655, foram enviadas 

remessas de dinheiro para Lisboa, ao agente da Universidade de Coimbra em 

Lisboa, Gregório Ferreira Pestana, para ele comprar azulejo para a sala da 

Universidade (CORREIA, 1946: I,182-183, 184): 

«[…] Em 13 de março de 665 se passou mandado de 50 000 reis 

para Lisboa a Gregorio Ferreira Pestana para ele comprar azulejo 

para a Sala da Universidade […]»  

«[…] Aos 8 de Maio 50 000 reis ao agente de Lisboa para comprar 

azulejo para a Sala […]» 

«[…] Aos 14 de Maio de 655 se regista aqui hum mandado que se 

passou a Antonio Gomes solicitador da Universidade para Manuel 

Froes procurador do prebendeiro lhe entregar 50 000 reis para os 

remeter a Lisboa ao agente Gregorio Ferreira Pestana para comprar 

o azulejo para a sala da dita Universidade. Diogo de Mesquita o 

escrevi. […]»  

«[…] Aos 22 de Dezembro 22 600 remetidos a Lisboa a Gregorio 

Ferreira Pestana para comprar o azulejo da Sala […]»  

(CORREIA, 1946: I, 181-187). 

A mesma documentação referente às obras da Universidade ocorridas 

entre 1654 e 1656, durante o reitorado de D. Manuel Saldanha (1639-1659) 

revelou também os nomes de Manuel Fernandes azulejador e António de Paiva 

azulejador/ ladrilhador na empreitada da Sala dos Capelos (CORREIA, 1946: 

I,178 183, 185, 187), sobre a colocação dos azulejos de padronagem 

encomendados a Lisboa por 172 600 reis (CORREIA, 1946: I,178). 

Em 24 de julho de 1655 procedia-se ao pagamento ao azulejador Manuel 

Fernandes (atv.1655-1656) da primeira tranche da obra de azulejo da Sala dos 

Capelos que aquele artífice tinha tomado de empreitada: 
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«[…]No mesmo dia (24 de julho) se passou mandado a Manuel 

Fernandes azulejador para o mesmo Manuel Froes (procurador do 

prebendeiro da Universidade) lhe pagar 10 mil reis que em mesa se 

lhe mandaram dar, por conta da obra da Sala que tomou de 

empreitada.[…]»  

(CORREIA, 1946: I,183). 

No ano seguinte, a 11 de janeiro de 1656 Manuel Fernandes é pago pela 

obra realizada até àquela data, e pelos quinhentos azulejos azuis que mandou 

fazer para a mesma obra: 

«[…] Aos 11 de Janeiro de 656 se passou mandado a Manuel 

Fernandes azulejador para ele Manuel Froes procurador do 

prebendeiro lhe pagar 20 mil reis que em meza lhe mandaram dar 

por conta da obra que fes na Sala da Universidade […]» 

«No mesmo dia se regista aqui hum mandado que se passou a 

Manoel Fernandes azulejador pera o mesmo Manuel Froes lhe 

pagar 3 mil reis que em mesa se lhe mandarão pagar de quinhentos 

azulejos azues que mandou fazer pera a Sala da Universidade […]» 

(CORREIA, 1946:185). 

Em Julho, quase um ano após ter recebido o primeiro pagamento, Manuel 

Fernandes terminaria a obra de azulejo da Sala dos Capelos: 

«[…] Aos 18 de Julho de 1656 – 5 mil reis a Manuel Fernandes 

azulejador do resto do azulejo que assentou na Sala da 

Universidade[…]»  

(CORREIA, 1946:187) 

Na lista das cartas de examinação do ofício de oleiro referidas nos livros do 

Registo camarário de Coimbra, divulgada por Joaquim Martins Teixeira de 

Carvalho (CARVALHO, s.d.: 54-55), surge o nome de Manuel Fernandes 

(atv.1614-†1675) oleiro com carta de examinação no ofício passada a 14 de 

Outubro de 1614. Segundo o mesmo autor, o artífice era casado com a forneira 

Isabel Luís e batizou uma filha de nome Margarida na freguesia de Santa Justa, 

em 26 de Junho de 1632 (CARVALHO, s.d.: 57). Manuel Fernardes oleiro 

(atv.1614-††1675) será o mesmo Manuel Fernandes azulejador (atv.1654-1657) 

que a documentação da Universidade revelou? A homonímia, frequente no meio 

mesteiral, não facilita a tarefa do investigador, e face à existência de dados 

semelhantes para o mesmo período cronológico, a tarefa complica-se. Na 
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listagem publicada na obra Cerâmica de Coimbra do século XVI-XX (PAIS et alli, 

2007: 134-145), a partir de registos paroquiais das freguesias de São João de 

Santa Cruz, Santa Justa, São Bartolomeu e Santiago, surgem com o mesmo 

nome os seguintes artífices: o oleiro Manuel Fernandes (atv.1653), casado com 

Ana Francisca (PAIS et alli, 2007:137); o malegueiro Manuel Fernandes (atv.1656) 

(PAIS et alli, 2007:137); e ainda o pintor de louça Manuel Fernandes (atv.1660) 

que, em 1671, casa com Bárbara Sousa (PAIS et alli, 2007:137). 

No âmbito da referida obra de azulejo da Sala dos Capelos, e de acordo 

com a mesma fonte apurada por Vergílio Correia – as notas dos Cadernos de 

Receita e Despesa das obras da Universidade – a 3 de Agosto de 1655 pagava-

se ao ladrilhador António de Paiva (atv.1655-1656), por conta da obra da Sala 

que faz de empreitada (CORREIA, 1946: I, 183). O mesmo artífice é pago a 23 de 

Março de 1656 por conta do azulejo que assenta por mandado da universidade no 

corredor debaixo das casas do Senhor Reitor, sendo então referido como 

azulejador (CORREIA, 1946: I,186); a 14 de Abril seguinte, António de Paiva 

ladrilhador é pago à conta da obra que tem feito na Sala e corredor té se lhe 

acabar de medir a obra que tem feito (CORREIA, 1946: I, 186, 187), sendo a 

última referência que temos do artífice que terá trabalhado em parceria com o 

azulejador Manuel Fernandes, atrás mencionado. Manuel Leão assinala para 

1642 a presença na cidade do Porto do ladrilhador de Coimbra António de Paiva, 

informação associada ao dado que estaria foragido à justiça por ser acusado de 

ter morto um criado dos Crúzios (LEÃO, 1999: 204). Será este o mesmo António 

de Paiva interveniente na Sala dos Capelos? Talvez sim. Apesar do apelido Paiva 

se associar a uma das mais importantes dinastias de artífices oleiros da realidade 

conimbricense de finais do século XVII e século XVIII, não surgiu, até à data, 

qualquer referência a este nome em outras fontes associadas à realidade 

seiscentista conimbricense divulgados pela historiografia publicada. 

Outro nome associado à arte do azulejo em Coimbra é o oficial de 

azulejaria Simão Álvares (atv.1674) que Paulino Tavares refere no 

enquadramento que oferece sobre a realidade seiscentista das olarias de 

Coimbra: o artífice é referenciado como residente na cidade em 1674, em casa 

situada na Rua das Mostardeiras, que ia da porta principal de São Bartolomeu 

para o cais, e pegava com o forno do Bacharel Francisco Sousa (TAVARES, 

1982: 16). Depois deste dado, nada mais surgiu até ao momento sobre o artífice. 
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Os escassos dados referidos podem sugerir que a arte do azulejo 

desenvolveu, ao longo do século XVII, um processo de gradual afirmação de 

alguns artífices associados àquela especialidade em Coimbra: sobretudo de 

ladrilhadores e azulejadores, isto é, de artífices mais associados à fase de 

finalização das obras de azulejo (assentamento), do que propriamente à produção 

das peças (execução de chacota, pintura e cozedura). Verifica-se que as obras de 

azulejo encomendadas pelas principais instituições daquela cidade continuam a 

recorrer à produção lisboeta, pelo que deduzimos a ausência de produção 

congénere nas olarias conimbricenses. Todavia, não negligenciamos a leitura 

oferecida por Vergílio Correia sobre a referência ao pagamento, a 11 de janeiro de 

1656, dos quinhentos azulejos azues que o azulejador Manoel Fernandes mandou 

fazer pera a Sala da Universidade, em complemento à obra de assentamento dos 

azulejos encomendados a Lisboa (CORREIA, 1946: I, 182-185). Segundo o autor 

terão sido produzidos em Coimbra (CORREIA, 1946: I, 178), uma leitura que 

apontará, portanto, para as primeiras experiências da produção de revestimentos 

cerâmicos nas olarias de Coimbra.  

Na viragem do século XVII para o século XVIII, uma vez mais, a 

documentação relativa a obras na Universidade de Coimbra vem revelar novos 

nomes de artífices, desta feita, alguns deles com uma relação mais direta e 

evidente à produção de azulejos nas olarias da cidade. A propósito das obras 

realizadas nos Gerais e Casa do Exame Privado do Paço das Escolas, durante o 

reitorado de D. Nuno da Sylva Telles (1694-1702), um volume da coleção do AUC 

intitulado Agência (1601-1707), permitiu que Vergílio Correia (CORREIA, 1946: I, 

137-154) revelasse os nomes de João da Fonseca e do oleiro Inácio Roiz 

(Rodrigues), associados à produção de azulejos a colocar até 1697, e ainda, do 

azulejador José de Gois (atv.1696-†1731) como assentador dos mesmos azulejos 

e de outros que seriam aplicados até 1702, em parceria com o oleiro Agostinho de 

Paiva (atv.1695-†1734), referenciado a partir de 1701.  

João da Fonseca (atv.1696) recebe, em julho de 1696, 30 mil reis à conta 

do azulejo que havia de fazer para a Universidade (CORREIA, 1946: I, 144). De 

igual modo, o oleiro Inácio Roiz (atv.1696-1697) recebe também nessa mesma 

data 30 mil reis por conta do azulejo que fez para os Gerais (piso térreo?), 

surgindo como fornecedor de todo o azulejo até Agosto de 1697 (CORREIA, 1946: 

I, 144). Estas referências são vagas, e ainda pouco esclarecedoras sobre a 
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eventual produção de azulejo nas olarias de Coimbra: desconhece-se até à data a 

naturalidade destes artífices, e depois destas referências (a primeira não 

especificando a especialização do interveniente), nada mais se sabe sobre os 

mesmos. 

Caso inverso é o do azulejador Joseph de Goes (atv.1696-†1731) surgido 

na documentação pela primeira vez em setembro de 1696, recebendo nessa data 

6 mil reis à conta do azulejo que vai assentando nos gerais (CORREIA, 1946: 

I,144) – azulejo encomendado e pago a João da Fonseca e ao oleiro Inácio Roiz, 

cuja origem, como foi dito, desconhecemos.  

Em Agosto de 1702, José de Gois, então referenciado como mestre 

ladrilhador, assentou os azulejos da segunda fase das obras dos Gerais, 

fornecidos por Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) (CORREIA, 1946: I,146) 

[Fig.74]. Na obra da Sala do Exame Privado (1700-1702) assenta os azulejos 

produzidos e pintados por Agostinho de Paiva [Fig.75], e o ladrilho220 do 

pavimento, entre Abril de 1701 e 1702: 

«[…] Em 14 de Abril de 701 despendeu o agente 800 reis com Joze 

de Gois por conta do azolejo que vai assentando na varanda e Caza 

do eixame privado[…]» 

«[…] Em 30 de Maio de 701 despendeu o agente 10370 reis com 

Joze de Gois ladrilhador da obra que fes do ladrilho da caza do 

eixame privado […]» 

«[…] Em 5 de Agosto de 1701 despendeu o agente com 42 mil reis 

Joseph de Gois Mestre de azulejo à conta do azulejo que vai 

assentando[…]» 

«[…] Em 17 de Setembro de 1701 despendeu o agente 8 mil reis 

com Joseph de Gois mestre de azulejador que anda na obra desta 

universidade, morador na cidade[…]» 

«[…] Em 17 de Dezembro de 1701 despendeu o agente 9 mil reis 

com Joze de Gois por conta do ladrilho que vai pondo no Jaral de 

Theologia[…]» 

                                                      
220 Segundo Vergílio Correia, o ladrilho original da Sala do Exame Privado foi arrancado e 

substituído por um pavimento em madeira (CORREIA, 1946: 154). Atualmente a sala apresenta 

um pavimento em tijoleira. 
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«[…] Em 18 de Fevereiro de 1702 despendeu o agente 10 mil reis 

com Joseph de Gois por conta do azulejo que vai pondo nos 

Jerais[…]» 

«[…] Em 4 de Abril de 1702 despendeu o agente 76725 com o 

Mestre Joseph de Gois por ajuste de contas de toda a obra de 

azulejo que assentou nesta universidade, a qual conta fiz por ordem 

do snr. Reformador e nesta mesma conta entra todo o ladrilho que 

assentou nos Jarais e Caza do Izame privado[…]»  

(CORREIA, 1946: I, 154). 

José de Gois terá vindo de Lisboa, talvez no âmbito das referidas obras no 

Paço das Escolas, e fixará a sua residência em Coimbra onde desenvolverá uma 

profícua atividade como ladrilhador no primeiro quartel do século XVIII, em 

parceria com o oleiro Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) e o pintor Manuel da 

Silva (atv.1703-1736). Para além das fontes reportando as obras da Universidade, 

também a documentação associada às obras de azulejo das Sés de Viseu (1720-

1724) e Coimbra (1724), assim o confirma. 

Possível indicativo do estado embrionário da produção de azulejos nas 

olarias de Coimbra, provavelmente confinada apenas a uma olaria, que à data 

estaria bastante ocupada com a feitura dos azulejos para o Paço das Escolas, é o 

facto de a 20 de março de 1701 se ter celebrado um contrato de fornecimento de 

azulejos e telhões para a torre da Sé de Coimbra com o oleiro Jacinto de 

Quadros (atv.1701) da cidade de Leiria. Esta encomenda reporta a precisão de 

azulejo, a metade branco e outra ametade azul, e telhões verdes destinados ao 

remate da obra da torre da Sé que terá sido conduzida pelo oficial de marceneiro 

João Rodrigues de Almeida e seu companheiro João Carvalho Ferreira, os quais 

contactaram o referido oleiro de Leiria, de modo a responder ao solicitado. Foram 

fornecidas ao oleiro algumas amostras a partir dos antigos azulejos aplicados na 

cobertura da torre velha e também dos telhões aplicados à época no remate do 

cruzeiro do transepto (curucheo da Sé) 221. A quantidade e preços dos azulejos e 

                                                      
221 Data de 1635, sob o prelado de D. Jorge de Melo (1635-1636), o seu revestimento com 

azulejos azuis e brancos (VASCONCELOS, 1992-1993: I, 202), os quais foram substituídos por 

peças idênticas no âmbito das obras realizadas durante a governação do bispo D. António de 

Vasconcelos e Sousa (1706-1717) que implicaram a demolição do coruchéu por este ameaçar 

ruína, substituindo-o por um zimbório, mantendo o revestimento a azulejos azuis e brancos, 
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telhões requeridos a Jacinto de Quadros é especificada no documento que 

afortunadamente detetámos no AUC: 

«[…] elle estava contratado e determinado com os ditos João 

Rodrigues de Almeida e com seu companheiro João Carvalho 

Ferreira para efeito de fazer outo milheiros de azulejo a metade 

branco e a outra ametade azul cendo tudo bom e de receber de 

boas tintas como huns velhos que sairão da torre velha da Seé que 

se lhe mostrarão para cuja obra hão de servir estes que de presente 

ha de fazer os quais outo milheiros de azulejos como o dito fiqua se 

obriga a tudo fazer e entregar bem e de receber posto a sua custa e 

risco e contado em a dita torre da See desta cidade por presso e 

quantia o milheiro a dezaseis mil reis que emporta em os ditos outo 

miheiros de azulejo em cento e vinte e outo mil reis e se obrigava 

mais elle o dito Jacinto de Quadros a fazer cento e vinte tilhois 

verdes bons e de receber de comprimento e medida dos que tiverem 

o curucheo da Sé desta cidade que agora tem de presente o que 

tudo se obriga vir a fazer outro sim em presso de des mil reis os 

coais poria também a sua custa e despeza o que tudo se obrigava a 

dar feito os outo milheiros de azulejo como os ditos tilhois athe o fim 

do mês de Julho deste presente anno de mil cetecentos e hum 

annos e faltando com a dita obra correrão todas as perdas e damnos 

que a dita obra da torre tiver por falta do dito azulejo e tilhois para 

cujo comprimento dito que obrigava sua pessoas e todos os seus 

bens movens e de raiz havidos e por haver e a responder por todo o 

conteúdo neste instromento nesta cidade de Coimbra perante as 

testemunhas della […]»222. 

De acordo com os dados descritos a composição da cobertura da torre da 

Sé deveria ter uma configuração semelhante à que presentemente se observa no 

revestimento do zimbório do cruzeiro do transepto: fiadas horizontais (?) de placas 

cerâmicas azuis e brancas, dispostas alternadamente, com os ângulos das 

empenas correspondentes às várias águas da cobertura e, possivelmente, os 

beirados, com telhões verdes [Figs.94-95a]. É também interessante a designação 

dada aos materiais em causa utilizando-se o vocábulo azulejo para denominar as 
                                                                                                                                    
delimitado por uma grade de ferro (VASCONCELOS, 1992-1993: I, 219), aspeto que 

presentemente mantem [Figs.94-95a].  

222 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º12.  

 
Figura 94 | Zimbório da Sé Velha de 
Coimbra. 
FA 

 

Figura 95 | Zimbório da Sé Velha de 
Coimbra, outra perspetiva. 
FA 

 

Figura 95a | Pormenor dos soletos 
cerâmicos azuis e brancos e telhões 
verdes. 
Jacinto Quadros, 1701. 
FA 
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placas cerâmicas que seriam dispostas em escama, com aplicação por 

sobreposição, de baixo para cima, sendo a colocação das unidades feita através 

de dois pontos de fixação correspondentes aos orifícios perfurados equidistantes 

nas placas cerâmicas, também conhecidas como soletos (designação bastante 

comum para suportes em ardósia) [Fig.96]. 

O surgimento deste documento obriga a questionar-nos sobre a justificação 

da necessidade em contratar um oleiro externo ao meio conimbricense para o 

fornecimento de cerâmica arquitetónica para coberturas – azulejos e telhões 

vidrados. A nossa hipótese centra-se precisamente na escassez do saber fazer. 

Ora o ajustamento com um interveniente externo para uma obra de cerâmica 

vidrada de função arquitetónica, de algumas especificidades técnicas, mas ainda 

assim de menor complexidade comparativamente com o azulejo artístico para 

revestimento parietal, aponta para que o fabrico deste último produto nas olarias 

de Coimbra seria residual. Subsiste para aquela cronologia um único indício 

documental claro e evidente respeitante à produção do oleiro Agostinho de Paiva 

(atv.1695-†1734), concretamente dirigido para a obra do Paço das Escolas.  

Voltando a José de Góis, independentemente de desconhecermos a origem 

exata deste ladrilhador, a sua mestria acabaria por vingar no meio conimbricense 

nas décadas seguintes à obra do Paço das Escolas, bem como na sua área de 

influência, revelando-se vital na consolidação e afirmação da produção de azulejo 

nas olarias de Coimbra à escala local, regional e inter-regional.  

Em 1715 sabe-se que o mestre de assentar azulejos residente em Coimbra, 

esteve na cidade do Porto223, ficando por esclarecer o motivo da sua permanência 

naquela cidade, ou seja, que obra terá realizado. Talvez a aplicação do silhar de 

azulejos de motivos seriados no Mosteiro de São Bento de Avé Maria, do qual 

subsistem algumas amostras atualmente no espaço do claustro da Biblioteca 

Pública Municipal do Porto224, as quais revelam nítidas semelhanças formais com 

obras identificadas para a olaria de Agostinho de Paiva, oleiro ao qual José de 

Góis se associou através do que parece ser uma parceria contínua? 

No âmbito da obra de azulejo produzida por Agostinho de Paiva (atv.1695-

†1734) para a Sé de Viseu (SIMÕES, 1979: 128, nota 137; ALVES, 1981: 455), 

                                                      
223 Arquivo Histórico Municipal do Porto – Visitas de Saúde - livro 446, 358v. LEÃO, 1999: 204. 

224 Vol.3, ED16 

 
Figura 96 | Sistema de suporte dos 
soletos em estrutura de madeira, 
segundo Luís Sebastian e Ana 
Sampaio e Castro. 
Fonte: SEBASTIAN & CASTRO, 
2003: 176. 
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entre 1720 e 1724, Joseph de Goes surge referenciado como assentador de 

azulejos, nos seguintes recibos de pagamento: 

«[…] Recebi da mão do Senhor Doutor Manuel de Matos e como as 

recebi fiz este em que me assinei hoje a 23 de Junho de 1720. 

Declaro que são três moedas de ouro por conta do assento do 

azulejo da Sé de Viseu, Joseph de Goes» 

«[…] Recebi da mão do Senhor Manuel da Silva seis moedas de 

ouro de 4800 reis, á conta do azulejo que hei-de assentar na Sé da 

cidade de Viseu, e de como as recebi passei este por mim feito e 

assinado hoje 25 de Abril de 1722 anos 

Joseph de Goes» 

(SIMÕES, 1979: 128, nota 137) 225. 

A sua intervenção na colocação dos azulejos da sé viseense [Fig.97] dar-

se-ia por concluída em 1724, tal como se deduz: 

«[…] Por uma provisão de 131 900 reis, para se acabar de pagar ao 

mestre oleiro Agostinho de Paiva, da cidade de Coimbra, e a José 

de Goes, da mesma cidade, mestre que o assentou, passada em 

cabido de 6 de maio de 1724[…]»226. 

A 23 de outubro de 1724 José de Gois, assina como testemunha, 

juntamente com Acenso Gomes, designados ambos como pintores227[ Fig. 98], no 

ato de procuração em que Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734), mestre de tenda 

oleiria, e sua mulher Antónia do Espírito Santo, constituíam como seu procurador 

Frei Braz de Santa Clara, religioso franciscano, procurador geral da Província da 

Índia da Ordem de São Francisco, assistente em Lisboa, de forma a representá-

los numa causa cível que lhes movia em Lisboa Donna Ignoçençia228. 

                                                      
225 Documentação do Museu Grão Vasco: «Cinco documentos do século XVIII respeitantes á obra 

dos azulejos que revestiram as paredes laterais da Sé de Viseu e que agora se veem nos 

claustros, para onde foram mudados no ano de 1921» (ALVES, 1981: 456, 475, nota 615; 

SIMÕES, 2010: 183, nota 501). 

226 Arquivo Distrital de Viseu, Documentos do Cabido da Sé, n.º349. (ALVES, 1981: 456, 476, nota 

616). 

227 Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º25.  

228 Trata-se de Dona Inocência Maria Josefa Correia, mãe e sogra de Caetano José da Veiga 

Cabral, cavaleiro professo da Ordem de Cristo, e Teresa Florência Adeodata da Câmara Corte 

Real, num processo associado à arrematação em praça pública de uma quinta extramuros da 

cidade de Coimbra a Agostinho de Paiva. Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 4, N.º14.  

 
Figura 97| Revestimento azulejar da 
Capela de São João Baptista da Sé 
de Viseu. 
1722, Agostinho de Paiva (mestre 
oleiro), José de Gois (mestre 
ladrilhador), Manuel da Silva (pintor). 
FA. 
 

 

Figura 98 | Assinatura do mestre 
ladrilhador José de Góis numa 
procuração datada de 23 de outubro 
1724. 
FA. 
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Ainda em 1724, a 10 de novembro, José de Góis recebia a quantia total de 

172 165 reis referente à sua intervenção na obra de azulejo do claustro e cabido 

da Sé de Coimbra. Nesta intervenção para além do assentamento dos 23095 

azulejos (figurativos e seriados, produzidos por Agostinho de Paiva, e parte deles 

pintados por Manuel da Silva), cobrando o preço de 7 mil reis cada milheiro, fez 

também o transporte dos mesmos, em 23 carradas, de caza do dito oleiro 

Agustinho de Payva para a See, e ainda o reassentamento de 1500 unidades de 

azulejo do velho decorrentes daquela operação de reformação, as quais foram 

removidas do claustro para a caza da Abobeda: 

«[…] O azolejador Joseph de Goes acentou dezanove mil 

oittocentos e tres azolejos a saber cinco mil settecentos e onze nas 

duas cazas do Cabbido, e Ante-Cabbido, e quatorze mil noventa e 

doiz azolejos nos tres lançes do claustro, e escada da porta de São 

Miguel; a preço de 7$000 reis cada milheiro, importa o acento de 

todo o dicto azolejo cento trinta e oittocentos mil seiscentos vinte e 

hum reis – 138$621. 

Acentou maiz o sobredito no corredor e escada da caza das 

Abobedas mil oittocentos oittenta e quatro azolejos que a preço de 

7$000 reis cada milheiro importa treze mil cento oitenta e oitto reis – 

13$188. 

Ancentou maiz na caza da obra mil quatrocentos, e oitto azolejos a 

preço de 7$000 reis cada milheiro, importa nove mil oittocentos 

cincoenta e seis reis – 9$856.  

Acentou maiz mil, e quinhentos azolejos do velho que se tirou do 

claustro, dentro da mesma caza da Abobeda a preço de 7$000 reis 

cada milheiro, importa dez mil, e quinhentos reis – 10$500. 

Somão todas as referidas parcelas – 172$165. 

O dicto Joseph de Goes fez carregar vinte e trez mil noventa e cinco 

azolejos de caza do dicto oleiro Agustinho de Payva para a See, em 

vinte e trez carradas[…]» 

(GARCIA, 1923: 255). 

Em 7 de outubro de 1725 o azulejador voltaria a surgir como testemunha ao 

lado do pintor de louça Ascenço Gomes numa escritura de contrato de obrigação 

que fizeram Agostinho de Paiva e sua mulher Antónia do Espírito Santo com o 

mercador António Denis de Carvalho a propósito das obras de construção de 
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humas cazas fundadas de huma parte sobre hum alicerce de António Denis de 

Carvalho no Terreiro das Olarias229. 

Depois destes dados, a documentação consultada é omissa quanto a novos 

dados contributivos para a biografia deste artífice, sabendo-se apenas que viria a 

falecer em Coimbra a 10 de Agosto de 1731, na freguesia de Santa Cruz (PAIS et 

alli, 2007: 141). 

Os dados documentais remanescentes para inícios do século XVIII 

parecem, então, indicar que a parceria entre o oleiro Agostinho de Paiva 

(atv.1695-†1734) e o azulejador José de Góis (atv.1696-†1731) marcará o 

arranque do desenvolvimento da arte do azulejo em Coimbra, em toda a sua 

plenitude, ou seja, com total independência face à produção lisboeta congénere, 

tornando possível a oferta aos encomendadores locais e regionais de um produto 

com controlo integral da sua produção em todas as suas fases, por ambas as 

partes, e, consequentemente, com menos custos implicados. 

                                                      
229 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º29. 
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3.1.2. Primeira metade de Setecentos. 
 

3.1.2.1. Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) e a génese da arte do 
azulejo em Coimbra. 

A dinastia oleira dos Paiva, a mais prolífica família de oleiros da cidade do 

Mondego em todo o século XVIII, marca uma nova fase na renovação da 

produção cerâmica coimbrã que, através de uma complexa teia de relações 

endogâmicas, abre caminho a novos domínios da produção oleira com especial 

destaque para a arte azulejar.  

O seu protagonismo começa a evidenciar-se na segunda metade do século 

XVII, como parece apontar um documento datado de 1678 que coloca o oleiro 

João de Paiva (atv. 1678-1696) como fiador e pagador de António Simões, 

candidato a boticário da Universidade (ALMEIDA, 1970: I, 278-280), atestando 

assim, como já tivemos a oportunidade focar, as relações sociais dos oleiros com 

outros ofícios residentes nas proximidades das olarias ou indiretamente ligados à 

sua atividade manufatureira (Vd. ponto 2.1.3.).  

Associado diretamente à arte do azulejo, em meados de Setecentos, está 

também o ladrilhador António de Paiva (atv.1655-1656) cuja participação com o 

azulejador Manuel Fernandes na obra de azulejo da Sala dos Capelos da 

Universidade, concretamente no assentamento de azulejos fornecidos por olaria 

lisboeta, está documentada para 1655 e 1656 (CORREIA, 1946: I, 178, 186). 

Colocamos a hipótese do ladrilhador António de Paiva (atv.1655-1656) ser pai ou 

tio do oleiro João de Paiva (atv.1678-1696), iniciando na família o contacto direto 

com a azulejaria, arte que viria a ser posta em prática pelo seu neto, ou sobrinho-

neto, Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734). 

Segundo a pesquisa genealógica publicada na obra Cerâmica de Coimbra 

do século XVI-XX (PAIS et alli, 2007), do casamento entre o oleiro João de Paiva 

e Margarida Simões resultam seis filhos, todos futuros intervenientes na atividade 

oleira conimbricense – Luís de Paiva (ca.1664-†1742) mestre de oleiro, Manuel de 

Paiva (atv.1698-†1712)230 oleiro, Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) mestre de 

tendas de olaria, Clemente de Paiva (atv.1703-†1727) mestre de olarias, Maria de 

Paiva casada com o pintor de louça Manuel Leal (atv.1690-†1698) e Francisco de 

Paiva (atv.1718-†1729) oficial de oleiro (PAIS et alli, 2007: 139,141,154). A 

                                                      
230 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 2, N.º81. 
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documentação notarial por nós consultada veio oferecer ainda os nomes de 

Helena de Paiva, em 1716 já viúva231 de António Gomes Figueira232, e Jerónimo 

de Paiva pintor de louça (atv.1707-1712), como irmãos de Manuel, Agostinho, 

Luís, Clemente, Maria e Francisco 233. 

Viria a adquirir substancial relevância no meio o oleiro Agostinho de Paiva 

(atv.1695-†1734), suspeitando-se de que tenha feito estadia em Lisboa, já que 

haveria de casar com Antónia234 do Espírito Santo, natural da freguesia de Santa 

Catarina do Monte Sinai (PAIS et alli, 2007: 52). 

O dado cronológico mais recuado apurado para este artífice consta numa 

bacia brasonada de faiança, peça gomada e decorada a azul com contornos a 

manganês, com as armas dos Silva, pertencente à coleção do Museu Nacional 

Soares dos Reis (MNSR inv.597Cer). Esta peça tem a extraordinária 

particularidade de estar datada e assinada pela marca «AGOSTINHO DE PAIVA 

169_» [Fig. 99-100b]. No campo documental, surge a sua carta de examinação, 

registada nos livros do Registo camarário de Coimbra em 27 de Agosto de 1695 

(CARVALHO, 1917a: 225; CARVALHO, s.d.: 57). Três anos mais tarde, em 1698, 

participava como testemunha no casamento do seu irmão Manuel de Paiva oleiro 

com Antónia Leal (PAIS et alli, 2007: 52).  

O oleiro e pintor de azulejo Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) surge pela 

primeira vez documentado na arte do azulejo em abril de 1701, no âmbito das 

obras da Casa do Ixame Privado (ou Sala do Exame Privado) da Universidade de 

Coimbra, associado à produção e pintura de azulejos, as quais decorreram entre 

1696 e 1702, sob a orientação de José Cardoso mestre de obras da Universidade 

(CORREIA, 1946: I, 152-159) [Fig. 101-101a]. O artífice surge como pintor de 

azulejo nos registos de pagamentos datados de 14 de abril de 1701 e 1 de 

setembro de 1701, tendo auferido um total de 70 mil reis pela feitura do azulejo, o 

qual viria a ser assentado pelo ladrilhador – mestre de azulejo – mestre de 

                                                      
231 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º100 

232 António Gomes Figueira era oleiro natural de Lisboa (Olivais) (PAIS et alli, 2007: 52). 

233 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 2, N.os 81, 100. 

234 Em PAIS et alli, 2007 é referenciada como Ana. Tratar-se-á de confusão na leitura paleográfica 

de abreviatura? A documentação notarial por nós consultada indica claramente o nome de Antónia 

e não Ana. Vd.Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º99, 100; Quadro 3, N.º25, 30; Quadro 4, N.º38; 

Quadro 5, N.º11. 

 
Figura 99 | Bacia brasonada em 
faiança de pintura a azul sobre 
branco estanífero e contorno a 
manganês. 
Coleção MNSR/ CMP inv. 587Cer. 
169_, Agostinho de Paiva. 
Foto José Pessoa, Divisão de 
Documentação Fotográfica/Instituto 
dos Museus e da Conservação. 
 

 
Figura 100 | Fundo da bacia com 
marca. 
Foto José Pessoa, Divisão de 
Documentação Fotográfica/Instituto 
dos Museus e da Conservação. 
 

Figura 100a  
 

Figura 100b 
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azulejador 235 José de Góis (atv.1696-†1731), entre 14 de abril de 1701 e 4 de 

abril de 1702 (CORREIA, 1946: I, 153-154), como aludimos atrás. 

«[…] Em Abril de 1701 despendeu o agente 40 mil reis com 

Agostinho de Paiva por conta do azolejo que faz para as obras desta 

universidade[…]» 

(CORREIA, 1946: I, 153)  

Em setembro do mesmo ano, no âmbito da mesma obra, continua a 

parceria com o ladrilhador e mestre de azulejo José de Gois (atv.1696-†1731): 

«[…] Em o primeiro de setembro de 1701 despendeu o agente 30 

mil reis com Agostinho de Paiva pintor de azulejo à conta do azulejo 

que tem feito pra esta Universidade[…]»  

(CORREIA, 1946: I,154). 

Em 20 de abril de 1701 o oleiro Agostinho de Paiva assinava em Coimbra 

uma nota de procuração que aponta uma ligação comercial com a cidade do 

Porto. Enquanto interveniente naquela escritura de procuração, lavrada pelo 

tabelião João Dias Gomes, o oleiro de Coimbra  

«[…] constituhia por seu certo e em tudo bastante procurador […] 

Manuel Ferreira Tavares agente de cauzas na cidade do Porto […] 

para que elle […] possa procurar requerer alegar e defender todo o 

seu direito e em todas suas cauzas negocios e demandas e crimes 

movidos e por mover em que elle constituhinte for parte autor ou reo, 

e se tratem em quaisquer juízos e tribunaes deste reino […] e em 

especial em huma cauza civil que ai por appellacam do juízo geral 

desta dita cidade para a Relação do Porto em que ele constituhinte 

he appellado e appellante Francisco Ribeiro da Sylva mercador 

desta dita cidade[…]»236.  

As notas de receita e despesa colhidas nos registos da Agência da 

Universidade voltam a documentar a sua participação nas obras do Paço das 

Escolas, em Agosto de 1702, a propósito da sua intervenção quanto ao 

fornecimento dos azulejos para a segunda fase da obra dos Gerais Novos 

(CORREIA, 1946: I,146), continuando o mestre ladrilhador José de Gois 

                                                      
235 Três especificações apontadas na documentação. 

236 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º14. 

Figura 101 | Sala do Exame Privado 
Silhar de azulejos de albarradas.  
1701-1702, Agostinho de Paiva 
(oleiro e pintor de azulejo) e José de 
Góis (ladrilhador). 
FA 
 

 
Figura 101a | Pormenor da 
composição de albarradas. 
FA 
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(atv.1696-†1731) a fazer o seu assentamento (CORREIA, 1946: I,146) [Fig. 102-

103]. 

Encontrar-se-ia em situação económica remediada a 22 de dezembro de 

1703, data em que o tabelião João Dias Gomes, atrás citado, redige uma nota de 

compra que refere o oleiro Agostinho de Paiva como comprador de humas cazas 

no terreyro das Olarias – huma morada de cazas de dous sobrados –, bens de 

raiz de Joanna de Goes Guterres, vendedora, pela quantia de settenta e dous mil 

reis. Contudo, está ausente a assinatura do comprador, pelo que deduzimos que o 

contrato tenha ficado sem efeito237. Parece confirma-lo uma nota redigida pelo 

mesmo tabelião, três anos depois, a 4 de junho de 1706, referente à compra e 

ratificação da nota de 1703 sobre a compra por Agostinho de Paiva da morada de 

casas de dois sobrados no Terreiro das Olarias (onde morava nesse ano de 

1706), a Joana de Goes Guterres, até aí sua senhoria (alugando-lhe essas 

mesmas casas desde 1703)238. 

Em 1708 Agostinho de Paiva surge-nos como testemunha, a par dos seus 

irmãos Luís de Paiva (ca.1664-†1742) e Clemente de Paiva (atv.1703-†1727), 

também oleiros, na nota de testamento de Helena Marques, viúva que ficou do 

mestre de tendas de louça branca António Pereira (ca.†1708?) e moradora em 

casas no fundo da Rua da Moeda239. 

No ano seguinte, a 3 de setembro, então mestre de tendas de louça branca, 

Agostinho de Paiva continua a aumentar o seu património imobiliário, comprando 

huma casa de sobrado, pegada com as suas casas, a Maria Marques viúva de 

Manoel Dias alfayate: huma casa de sobrado por sima de outra de seu irmão 

Salvador Marques (atv.1701-†ca.1719)240 oleiro, sita no Terreiro das Olarias, a 

                                                      
237 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º30. 

238 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º37. 

239 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º43. 

240 O oleiro Salvador Marques surge na documentação notarial consultada ativo desde 1701, nessa 

data casado com Ana Simões (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º19). Em janeiro de 1709 residia 

com a mulher nas suas casas na Rua da Moeda, sendo vizinho de Agostinho de Paiva (atv.1695-

†1734) (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º48) e de sua irmã Maria Marques, viúva de Manoel Dias, 

alfaiate. Em 3 de setembro de 1709, data em que vendia a casa de sobrado por sima de seu irmão 

a Agostinho de Paiva (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º56). Por volta de 1719 ocorreria o seu 

óbito, conforme assinalam os registos paroquiais da freguesia de Santa Cruz (PAIS et alli, 

2007:139). 

 
Figura 102 | Gerais Novos no Paço 
das Escolas da Universidade de 
Coimbra. 
Silhar de azulejos com composição 
de vasos floridos ladeados por 
papagaios. 
1702, Agostinho de Paiva (oleiro) e 
José de Góis (ladrilhador). 
FA. 
 

Figura 103 | Átrio de entrada nos 
Gerais junto à Via Latina, Paço das 
Escolas da Universidade de Coimbra 
Silhar de azulejos com composição 
de azulejos de figura avulsa. 
1702, Agostinho de Paiva (oleiro) e 
José de Góis (ladrilhador). 
FA. 
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qual confrontava da parte do Sul com casas de Joseph Gomes (atv.1692-

1741?)241 oleiro, e da parte do Norte com Rua publica242. 

Outro sinal de alguma prosperidade económica é o facto de encontrarmos o 

mestre de oleirias e sua mulher Antónia do Espírito Santo, a emprestar dinheiro a 

oleiros, de que é exemplo o contrato de dinheiro celebrado a 19 de outubro de 

1716 com o oleiro Joam Duarte (atv.1700-1716)243, para haver de lhe dar e 

emprestar, a rezam de juros de sinco por cento, sincoenta mil reis por tempo de 

hum anno, tendo assinado como testemunhas o pintor de louça Afonso Gomes 

(atv.1716) e o oleiro Inácio da Costa244 (atv.1701) 245. 

                                                      
241O oleiro José Gomes terá casado em 11 de junho de 1692 com Paula Correia, na freguesia de 

Santa Cruz de Coimbra, segundo o registo de casamento respetivo (PAIS et alli, 2007:138). A 

documentação notarial consultada acusa-o em 9 de julho de 1701 já como viúvo (Vd. Vol.2, 

Secção1, Quadro 1, N.º19) e em 1703 residia próximo ao Terreiro das Olarias, já que as suas 

casas são indicadas como localizadas a poente nas confrontações da morada de casas que 

Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) se preparava para comprar a Joanna Goes Guterres (Vd. 

Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º30), o que efetivará em 1706 (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º37). 

Os registos paroquiais parecem indicar que terá voltado a casar em maio de 1709, também na 

freguesia de Santa Cruz (PAIS et alli, 2007:139), continuando a residir nesse mesmo ano junto ao 

Terreiro das Olarias, situando-se as suas casas a sul das de Maria Marques, irmã do oleiro 

Salvador Marques (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º56). Em 1715 é nomeado procurador do 

oleiro Bento Gomes (seu irmão?) (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 2, N.º90) e, no ano seguinte, a 19 

de maio de 1716, assinava como testemunha numa nota de procuração ao lado do mestre de 

tendas de louça branca João Rodrigues, também testemunha, e do oleiro António Costa que 

assinara a rogo da constituinte Isabel Roiz, moradora em Couto de Aguim, comarca de Coimbra, a 

propósito da venda que essa, e seu marido e sogra, faziam de umas casas na Rua da Galla ao 

pintor de louça Manoel Ferreira (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 2, N.º92). De acordo com os registos 

paroquiais mantem-se ativo até 05 de março de 1741 (PAIS et alli, 2007: 142). 

242 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º56. 

243 O oleiro João Duarte surge pela primeira vez referenciado na documentação notarial a 10 de 

dezembro de 1700 enquanto interveniente numa nota de procuração, sendo aí referido como 

oficial de pintor de louça. Neto de João Gonçalves e Maria Duarte, moradores que foram no lugar 

do Carvalhal de Leborins termo da villa de PennaCova, é filho de Manuel Antunes Semide e Isabel 

Duarte, sobrinho do mestre de tendas de olaria branca João Duarte (atv.1700,1701) – mais um 

exemplo de homonímia interna – e irmão de Inácia Duarte (Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º10). 

244 Inácio da Costa é referido como pintor de louça numa nota de procuração, lavrada a 9 de julho 

de 1701, em que assinam como constituintes os oleiros José Gomes, Jorge Marques e Salvador 

Marques, participando nesse ato como testemunha (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º19). No ano 

seguinte, surge como interveniente num contrato de arrendamento, datado de 28 de setembro de 
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Dias depois, a 26 de outubro de 1716, o oleiro Agostinho de Paiva vendia a 

sua irmã Helena de Paiva, então já viúva de António Gomes Figueira, huma 

morada de casas no Terreiro das Olarias que então partiam de huma banda com 

a rua que vem do Convento de Santa Cruz e da outra banda com casas de 

Francisco Ferreira (atv.1700-1716) oleiro246, tal como revela a nota de compra e 

venda que contou novamente com o oleiro Afonso Gomes (atv.1716) como 

testemunha e ainda, em igual função, com Domingos Gonçalves (atv.1716) 

também oleiro247.  

O período de sede vacante na diocese de Viseu, iniciado com a morte de D. 

Jerónimo Soares, em 18 de janeiro de 1720 (ALVES, 1980: 358; ALVES, 
                                                                                                                                    
1702, referente ao aluguer de humas tendas de louça branca no fundo da Rua de Tingerodilhas, 

pertencentes a Antónia Francisca, viúva que ficou de Jorge Fernandes, que as alugará por três 

anos e pelo preço de 15 mil reis (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º27). No final de 1707, 

referenciado como oleiro, é novamente testemunha, ao lado do oleiro António Fernandes e do 

pintor de louça Tomás Francisco, numa nota de contrato de dinheiro em que o mestre de tendas 

de oleiro Marcos Martins, tendo emprestado 15 mil reis, a 6,4 por cento, a António Couseiro e sua 

mulher Ângela Simões do lugar do Pereiro de Baixo, termo da vila de Penacova, continuava por 

receber tal dinheiro (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º42). Assume idêntica função, desta feita ao 

lado do oleiro José Cardoso no contrato de compra e venda celebrado a 21 de setembro de 1708 

entre o oleiro Gaspar Mendes, casado com Maria Jorge, vendedor, e o oleiro Manuel de Paiva 

(atv.1698-†01.01.1712), comprador, humas casas citas na Rua da Nora (Vd. Vol.2, Secção1, 

Quadro 1, N.º48). Em 27 de setembro de 1712, enquanto administrador do seu filho, o oleiro Inácio 

das Costa reclamava junto de Jerónimo de Paiva (irmão de Manuel de Paiva) o valor que lhe cabia 

dos 200 mil reis e juros vencidos desde a morte de Manuel Paiva (atv.1698-†01.01.1712), uma vez 

que Madalena Carvalho, mulher que foi de Manuel Paiva, por não ter filhos nem herdeiros 

forçados, havia deixado por testamento tal valor a seu filho e aos de João Martins, Lázaro João, 

Manuel Simões, João Simões imaginário e João Francisco dos Pecanssos o negrete (Vol.2, 

Secção1, Quadro 2, N.º81). Nessa sequência, dois dias depois celebraria o contrato de quitação, 

juntamente com João Martins, referidos como cunhados de Madalena Carvalho, com Jerónimo de 

Paiva Mouro, irmão do falecido Manoel de Paiva (atv.1698-†01.01.1712) e seu herdeiro, ficando, 

portanto, saldada a dívida (Vol.2, Secção1, Quadro 2, N.º82). Em 1728 o artífice é já referido como 

mestre de tendas de olaria ao assinar como testemunha uma nota de procuração ao lado do pintor 

de louça Ascenso Gomes (Vol.2, Secção1, Quadro 3, N.º33). 

245 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 2, N.º99. 

246 O oleiro Francisco Ferreira, natural de Lisboa (Olivais) (PAIS et alli, 2007:52), era casado, já em 

1700, com Comba de Paiva (†1750), filha de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734), e sobrinha de 

Helena de Paiva. Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 1, N.º9. 

247 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 2, N.º100. 
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1995:125), viria a despoletar uma encomenda às olarias conimbricenses e, em 

particular, às tendas de olaria de Agostinho de Paiva, o qual realizará uma das 

mais importantes encomendas de azulejo da 1.ª metade de Setecentos, num 

trabalho de parceria com o ladrilhador José de Góis (atv.1696-†1731) e com o 

pintor Manuel da Silva (atv.1703-1736). 

À semelhança do que se passara no Porto, em Coimbra, ou em Braga, o 

longo período de vacância da sé viseense, ocorrido entre 1720 e 1741, dá-se em 

virtude da crise nas relações entre D. João V e a Cúria Romana. Neste período 

assumirão o poder os membros do Cabido de Viseu, que não hesitarão em 

encetar uma profunda campanha de obras em todo o edifício da Sé Catedral, que 

virá a alterar a antiga estrutura medieval e atualizar o discurso estético ao gosto 

corrente da época. Entre as várias intervenções realizadas, conta-se a abertura de 

vãos de iluminação, o alteamento dos arcos das capelas colaterais, o novo 

retábulo-mor, os novos retábulos colaterais, a edificação do claustro alto e 

reformação da Casa do Cabido, sendo a arte azulejar também aqui contemplada. 

A 15 de fevereiro de 1720 o cabido decidiria em reunião capitular, presidida 

pelo Deão Martinho Lucas de Melo, executar um conjunto de obras com a 

seguinte justificação: 

«[…] que por estar esta Sé mui escura e as paredes toscas, se 

mandasse vir um mestre de obras para tratar (de) abrir-lhe maiores 

janelas e frestas e tomar medidas para se porem azulejos nas 

paredes e todas as mais obra necessárias para melhor perfeição e 

asseio da dita Sé […]» 

(ALVES, 1980: 358).  

As obras executadas visaram também os acabamentos decorativos de 

vários espaços da Sé, nomeadamente os 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 e outras 

peças documentais do mesmo cabido. 

Segundo nota de deliberação datada de 18 de março 1720, decorrente de 

reunião do cabido, determinaram-se as obras a efetuar na Sé, sob a orientação do 

arquiteto Gaspar Ferreira (atv.1713-1761) de Coimbra (ALVES, 1980: 358), 

elegendo-se o azulejo como uma das componentes da reformação estética do 

edifício, e em especial da igreja: 
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«Em cabido de 18 de Março de 1720 se determinou que por a Sé se 

achar com tanto desasseio e sem luzes, e as paredes sem cal nem 

azulejo, feitas de alvenaria e cheias de barro, e o pavimento todo 

decomposto, com umas pedras mais altas e outras mais baixas, pior 

ainda que as ruas da cidade, e por se achar a abóbada carcomida e 

alguns painéis da dita abobada com alguma cal, por não ser a pedra 

capaz, e o órgão desafinado, e o coro de cima velho e com pouca 

luz, de sorte que o cabido em muitos dias escuros rezava o Oficio 

Divino com velas, se determinou, por voto do arquitecto Gaspar 

ferreira, que por ordem deste cabido foi chamado […]  

[…] 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.[…] 

[…] e que com todas estas obras corressem o Senhor Deão 

Martinho Lucas de Melo e o Senhor Cónego Alexandre Carveiro de 

Figueiredo[…] 

[…] e que também os Senhores Deão e Alexandre Carneiro 

pudessem mandar vir todos os oficiais e mestres que fossem 

necessários para as ditas obras, e também todos os materiais e 

géneros, assim de gesso, cal, azulejo, pedra e ouro, tintas e tudo o 

mais que lhe parecesse, e poderia pagar aos oficiais e mandar que 

tudo o Reverendo Cabido o haveria por bem feito e mandado, como 

se o determinasse assim e tudo lhe levaria em conta[…]»248. 

(ALVES, 1980: 361-363, nota 494.) 

Os azulejos que revestiram o corpo da igreja249, removidos após 1921 e 

deslocalizados para o claustro (ALVES, 1980: 358, nota 493; ALVES, 1985: 18; 

ALVES, 1995: 121), foram executados na olaria de Agostinho de Paiva (atv.1695-

†1734), tendo sido aplicados entre 1720 e 1722 por José de Gois (Joseph de 

Goes) (atv.1696-†1731), presumindo-se que a pintura tenha resultado da 

                                                      
248 Arquivo da Câmara Eclesiástica de Viseu, Livro das Actas do Cabido de, n.º25 - Livro para nelle 

se assentarem os assentos e determinaçoins do Reverendo Cabbido para que fosse mais 

verdadeiro, 1708-1778, fls 53-55v. 

249 A fonte literária das representações hagiográficas de São Teotónio constitui a Vita Beatissimi 

Domni Theotonii Prioris Monasterii Sanctae Crucis (Primeira parte: Cap.X-XI; Segunda parte: 

Cap.IX).  
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contribuição do pintor e dourador Manuel da Silva (atv.1703-1736) (ALVES, 

1995:121) [Fig. 104].  

Logo no arranque das obras, em 1720, Gaspar Ferreira foi o intermediário 

entre o Cabido e o oleiro Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734), ficando a cargo do 

arquiteto conimbricense o levantamento do espaço arquitetónico a receber 

azulejo, segundo a provisão datada de 10 de março desse ano, a qual indica que 

foi ordenado ao prebendeiro da Mitra a entrega a Gaspar Ferreira de 

«[…] quatro moedas e meia de ouro que fazem a quantia de 21600 

reis que são para se pagar ao Arquitecto que veio de Coimbra a 

traçar as frestas que se haviam de abrir na Sé e mais obras de 

estuque e azulejo[…]» 

(ALVES, 1980: 363, nota 496) 

A ação próxima de Gaspar Ferreira junto de Agostinho de Paiva volta a ser 

confirmada pelo recibo assinado pelo arquiteto, datado de ca.04/ 05.1721: 

«Recebi mais uma moeda de oiro para o azulejador com outra que 

já tinha recebido da mão do Padre Manuel de Matos que foi o que 

ajustou com ele» 

(assinado) Gaspar Ferreira250. 

(ALVES, 1980: 376, nota 495). 

Importa proceder à chamada de atenção para dois nomes cujo papel como 

intermediários na obra de azulejo, parece determinante no sucesso da parceria 

coimbrã entre os três artífices intervenientes principais (Agostinho de Paiva, 

Manuel da Silva e Joseph de Gois): o Pe. Manuel de Matos, da parte do 

encomendador, e o arquiteto Gaspar Ferreira, empreiteiro das obras de 

reformação da Sé de Viseu. 

Manuel de Matos foi nomeado procurador dos cónegos da Sé de Viseu 

durante o período de Sede Vacante ocorrido entre 1720 e 1741. Clérigo e 

desembargador, foi Lente de Prima da Universidade de Coimbra (ALVES, 1995: 

45) e principal intermediário na contratação e ajustamento das obras de reforma 

da Sé viseense, as quais giraram em torno do arquiteto e entalhador Gaspar 

Ferreira, figura central na gestão das empreitadas e sub-empreitadas nos vários 

domínios artísticos, tal como testemunha a documentação apurada.  

                                                      
250 Arquivo Distrital de Viseu, Obras da Sé, iniciado a 13 de Março de 1720. 

 
Figura 104 | Pormenor de painel de 
azulejos com a representação da 
Adoração dos Magos, aplicado no 
corpo da Sé de Viseu até 1921. 
1720-1724, Agostinho de Paiva 
(oleiro), José de Góis (ladrilhador), 
Manuel da Silva (pintor). 
FA. 
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A participação de Gaspar Ferreira nas obras da Sé de Viseu, bem como de 

outros artistas e artífices radicados na cidade de Coimbra251, será compreensível 

pelo facto de pertencerem à Mitra viseense dois cónegos prebendados e 

apresentados pela Universidade de Coimbra, já que era da competência do 

senado universitário a nomeação, por concurso, de um cónego teólogo e outro 

canonista (ALVES, 1982: 3, 6). A efervescência artística da cidade do Mondego e 

fama dos seus criativos terá contaminado outras paragens de relevo na região, 

através das classes privilegiadas do Antigo Regime, Igreja e fidalguia, estimuladas 

na reconversão dos seus edifícios no sentido de responder às exigências do 

aparatoso cerimonial litúrgico e fausto joanino. 

Gaspar Ferreira, morador em Coimbra, em Montarroio, foi mestre de obras 

da Universidade (CORREIA, 1946: I, 55 e segs.), surgindo designado na 

documentação também como arquiteto e entalhador, sendo a sua atividade 

detetada, entre 1713252 e 1761, como autor de riscos, execução e/ou direção de 

                                                      
251 Por exemplo o entalhador Francisco Machado, ou o organeiro castelhano Manuel Bento 

Gomes, à data a trabalhar no órgão de Santa Cruz de Coimbra (ALVES, 1980: 359). 

252 Um documento apurado no fundo notarial de Coimbra antecipa a sua atividade conhecida para 

1713. Trata-se do contrato de obrigação da obra do retábulo-mor da Igreja do Salvador de 

Coimbra, arrematada a João de Azevedo entalhador e morador no Cazal de São João da Tapada 

da freguesia de Villa Cova (Vila Cova de Alva, Arganil), que deveria ser executada na forma da 

planta que fez Gaspar Ferreira: 

Nota de «Contrato de obrigação do retabollo da Capella mor da igreja do Salvador» datada de 19 

de Abril de 1713: «[…]estavao presentes o reverendo Belchior da Silva Villas Boas prior da dita 

igreja e bem sim o Reverendo Adrião Roiz de Almeida Benefeciado da igreja de São Christovao e 

escrivão da Irmandade de Nossa Senhora do Salvador e Manoel Correa armador [---texto ilegível 

por deterioração superior do fólio ---][…] bem assim João de Azevedo entalhador e morador no 

Cazal de São João da Tapada da freguesia de villa cova[…] que elle havia arematado a obra do 

retabollo da capella mor da dita Igreja em presso de duzentos e vinte mil reis que pella dita quantia 

arrematada na forma da dita planta que fez Gaspar Ferreira a qual se acha assinada por mim 

tabaliam e pello dito João Azevedo[…] e se obrigava a dalla feita em the a somana santa a 

primeira que vier do anno futuro de setecentos e quatorze[…]». AUC – Fundo Notarial de Coimbra. 

Tabelião Francisco Gomes Pinheiro. Dep.V; Sec.I-Es; Est.9; Tab.4; N.º25, fls.15-16. Inédito. 

Dois anos mais tarde como mestre entalhador Gaspar Ferreira contratava a obra de talha da 

capela-mor da igreja de São João de Almedina: 

«Contrato e obrigação de obra que fez a Igreja de São João de Almedina com Gaspar Ferreira 

entalhador desta cidade», datado de 21 de Outubro de 1715, «[…] dentro da igreja de São João de 

Almedina no caixão aonde se custuma fazer e selebrar semelhantes instromentos adonde estavao 
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obras de pedraria, e também como escultor, em toda a área da bacia hidrográfica 

do Mondego (ALVES, 1982: 2-7) [Quadro 18].  

O seu papel documentado como coordenador de intervenções decorativas 

em interiores – de que a Sé viseense é exemplo cabal – aliado à constatação da 

sua presença ativa e insistente num conjunto de edifícios na região centro, em 

cujas obras de construção e/ou reformação participam artífices e artistas 

associados à produção azulejar coimbrã, sintomatizam sinais de uma participação 

decisiva no projeto de visão globalizante da composição do espaço interior 

barroco, que inclui conscientemente a planificação das várias componentes 

artísticas tributárias ao Bel Composto.  

Através de Gaspar Ferreira, a olaria de Agostinho de Paiva será a eleita 

para o fornecimento de todo o azulejo a aplicar nas obras de reformação da Sé 

viseense, entre março de 1720 e maio de 1724 (ALVES, 1985: 18) e, segundo os 

testemunhos materiais (exemplares in situ) e documentais, os espaços eleitos 

serão a igreja (nave, batistério e capelas colaterais), a sala do cabido e galerias 

do claustro superior (ALVES, 1985: 18). 

A contribuição do pintor e dourador Manuel da Silva (atv.1703-1736), 

natural de Lisboa e radicado em Coimbra, na pintura dos azulejos produzidos por 

Agostinho de Paiva, é confirmada pela documentação pertencente ao Arquivo do 

Museu Grão Vasco, já revelada e publicada por Santos Simões (SIMÕES, 1979: 

128, nota 137). Esses documentos servem-nos também como referência 
 

                                                                                                                                    
presentes o Reverendo Doutor Paschoal Mendes Barreto prior da dita Igreja e Bras Carneiro de 

Lima escrivão da Irmandade do Sacramento desta dita Igreja e escodeiro do Ilustrissimo Senhor 

Bispo Conde Juis da mesma Irmandade e o Licenciado Manoel de Abranches procurador da 

mesma Irmandade e outros mais irmãos e João Francisco de Barros escrivão da Irmandade de 

São Bras e Antonio Pires procurador da mesma Irmandade e outros mais irmãos e o Reverendo 

Licenciado Miguel Dias Ferreira escrivão que foi do patriarcha São Bento e Andre Salgado 

procurador que tambem foi da mesma Irmandade e outros mais Irmaos da mesma Irmandade e 

bem assim estava tambem presente Gaspar Ferreira meirinho do Izento de Santa Cruz e mestre 

emtalhador pessoas conhecidas de mim tabalião […] e logo por elle dito Reverendo Doutor Prior 

da dita Igreja e pellos ditos Irmãos das ditas Irmandades foi dito […] que elles estavao contratados 

com elle dito mestre entalhador para efeito de lhe dar de empreitada a obra de entalhamento que 

queria fazer na capella mor da dita igreja na forma da planta que elle mesmo dito entalhador havia 

feito a qual está assinada por elle e por mim taballião[…]». AUC – Fundo Notarial de Coimbra. 

Tabelião Francisco Gomes Pinheiro. Dep.V; Sec.I-Es; Est.9; Tab.4; N.º27 fls.28-30v. Inédito. 
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QUADRO 18 
GASPAR FERREIRA 

ATIVIDADE CONHECIDA NA REGIÃO CENTRO 
1713: risco da planta do retábulo-mor da igreja do Salvador em Coimbra, obra arrematada a João de Azevedo 
entalhador. 
1715: arrematação da obra de talha da capela-mor da igreja de São João de Almedina «com elle dito mestre 
entalhador para efeito de lhe dar de empreitada a obra de entalhamento que queria fazer na capella mor da dita 
igreja na forma da planta que elle mesmo dito entalhador havia feito a qual está assinada por elle e por mim 
taballião»; nesta data servia já os Cónegos Regrantes de Santa Cruz como meirinho do Izento de Santa Cruz, 
cargo oficioso enquanto representante dos crúzios nas questões do izento253, um aspeto revelador da sua 
notoriedade. 
1718-1725: dirige a obra da estanteria e mobiliário da Biblioteca Joanina. 
1720-1732: participação nas obras da Sé de Viseu como empreiteiro e riscador, através do contato com o 
cabido viseense, com pareceres sobre a sua especialidade e recomendação de artistas competentes nas várias 
artes (ALVES, 1982: 4); em 1731 fez a revisão do retábulo da capela-mor da Sé, juntamente com os 
entalhadores portuenses Luís Pereira da Costa e Miguel Francisco da Silva (ALVES, 1980: 360); fez ainda a 
obra de talha do cadeiral da capela-mor entre 1733-1734 (ALVES, 1980: 360) e possivelmente a traça dos 
púlpitos e alterações dos retábulos laterais de São João e São Pedro (ALVES, 1980: 361). 
1721: risca a planta da obra de pedraria da igreja e anexos da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, pela 
qual recebe 4800 reis (ALVES, 1980: 358, 366; ALVES, 1982: 4). 
1732: servia os Cónegos Regrantes de Santa Cruz (ALVES, 1980: 358; ALVES, 1982: 4) e risca a traça do 
antigo recolhimento de Nossa Senhora da Conceição de Mangualde (ALVES, 1982: 4). 
1737: empreiteiro do claustro do Convento de Santa Clara-a-Nova (CORREIA & GONÇALVES, 1947:75); risca 
e dirige as obras do edifício da Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão (ALVES, 1980: 358; ALVES, 
1982: 6). 
1744: risca a planta da casa do celeiro do Mosteiro de Santa Maria de Arouca (ROCHA, 2011: 274, 378). 
1746: peritagem da obra do dormitório de mafra no Mosteiro de Santa Maria de Arouca (ROCHA, 2011: 276, 
378). 
ca.1748: empreiteiro e mestre do cadeiral do coro da Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Lorvão (BORGES, 
2003c: 617) 
1752-1754: dirige a reconstrução da fachada do Hospital de Montemor-o-Velho (CORREIA & GONÇALVES, 
1953:139). 
1761: foi-lhe encomendada a obra do Convento de Santa Clara-a-Nova seguindo os modelos do Engenheiro 
Carlos Mardel (ALVES, 1982: 6). 

 

principal na perceção do alcance da sua intervenção, cujo papel que parece 

assumir é o de principal intermediário entre o Cabido viseense e os seus 

parceiros, o mestre oleiro Agostinho de Paiva e o ladrilhador Joseph de Gois, no 

que diz respeito aos pagamentos por conta do azulejo a produzir e assentar que 

lhes eram devidos. 

Consistindo em recibos assinados por Agostinho de Paiva (atv.1695-

†1734), José de Gois (atv.1696-†1731) e Manuel da Silva (atv.1703-1736), a 

documentação publicada por Santos Simões revela-se de extrema relevância para 

o balizamento cronológico da obra de azulejo ali aplicada e, simultaneamente, 

para o entendimento das competências que couberam a cada interveniente: 

                                                      
253 Padroado isento da jurisdição do Bispo de Coimbra, isto é, com sujeição direta à jurisdição do 

Papa.  
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. 20 de março de 1720, Recibo de Agostinho de Paiva pelo azulejo 

que faz para a Sé de Viseu a preço de 14 mil reis por milheiro: 

«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, Recibo de José de Góis pelo azulejo que 

assentou 

«Recebi da mão do Senhor Doutor Manoel de Matos e como as 

recebi fiz este em que me assinei oje 23 de Junho de 1720 declaro 

[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, Recibo de Agostinho de Paiva da quantia 

que lhe chegou por intermédio do pintor Manuel da Silva, sobre o 

azulejo que há de fazer para a Sé 

«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 [sic] 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, Recibo de José de Gois da quantia que lhe 

chegou por intermédio de Manuel da Silva sobre o azulejo que 

haveria de assentar na Sé de Viseu 

«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, Recibo de Agostinho de Paiva da quantia que 

lhe chegou por intermédio do pintor Manuel da Silva 

«Digo eu Agostinho de Payva mestre oleiro desta cidade de Coimbra 

que he verdade que recebi da mam de Manuel da Silva pintor desta 
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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.» 

(SIMÕES, 1979: 128, nota 137). 

As obras da Sé de Viseu arrancaram logo em 1720, e a reformação da 

Casa do Cabido ou Casa de São Teotónio terá sido um dos primeiros 

empreendimentos dos cónegos da Mitra, a par com a igreja, tal como indica a 

epígrafe afixada no remate da porta principal de entrada: «HAEC EST DOMVS A 

DIVO THEOTONIO HVIVS SS PATRONO/ HABITATA ET AB ILLM.º CAO: S.V. 

INSTAVRATA ANNO/ 17-21», isto é, «Esta é a casa habitada por São Teotónio, 

patrono desta Santa Sé, restaurada pelo Ilustríssimo Cabido, sede vacante, no 

ano de 1721» (tradução livre segundo Alexandre Alves, ALVES, 1995: 126).  

O revestimento azulejar da Sala do Cabido é produto da olaria de Agostinho 

de Paiva, em parceria com o trabalho de debuxo do artista Manuel da Silva 

(atv.1703-1736) (ALVES, 1995: 126-127). Nesse conjunto encontramos um 

interessante ciclo profano que inclui representações de cenas de caça, cenas de 

costumes (a maior parte de carater áulico), retratos equestres de imperadores da 

Antiguidade Clássica e cenas de combate (Vd. Vol.3, EARP50). O conjunto 

deverá datar de ca. 1720-1721 [Fig. 105]. 

No referente ao espaço sacro, segundo Alexandre Alves, terminadas as 

obras de pedraria e estuque das abóbadas das capelas colaterais de São João e 

de São Pedro, ca.1721 (ALVES, 1995: 49), logo se procedeu à obra de azulejo, 

encomendada ao oleiro Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734), sendo 

posteriormente assente por Joseph de Goes (atv.1696-†1731). Comprovando o 

assentamento dos azulejos por José de Gois, entre 1721 e 1722, subsistem as 

notas de pagamento aos dois intervenientes por provisão do Cabido, datadas de 

17 de fevereiro de 1722 (ALVES, 1976: 465; ALVES, 1995: 51) [Fig. 106]. 

Uma provisão de 20 de novembro de 1723 põe à ordem do intendente das 

obras da Sé, Alexandre Carneiro de Figueiredo, importâncias destinadas à 

 
Figura 105 | Figura cortesã em 
painel de azulejos na sala do Cabido 
da Sé de Viseu. 
ca.1720-1721, Agostinho de Paiva 
(oleiro), José de Góis (ladrilhador), 
Manuel da Silva (pintor). 
FA 
 

 
Figura 106 | Pormenor da cena de 
Cristo chamando Pedro (Mt 4, Mc1, 
Lc5) (Santo André). 
1721-1722 Agostinho de Paiva 
(oleiro), José de Góis (ladrilhador), 
Manuel da Silva (pintor). 
FA 
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satisfação de encargos com azulejadores (ALVES, 1976: 468)254, facto que 

confirma que as obras de azulejaria continuavam àquela data. 

Toda a obra de azulejo de Agostinho de Paiva para a Sé de Viseu estaria 

pronta em 1724, a julgar pelo registo de provisão passada pelo cabido viseense a 

6 de maio desse ano sobre o último pagamento, já anteriormente citado a 

propósito do ladrilhador José de Góis (atv.1696-†1731).  

À volta do mesmo ano de 1724 o oleiro tomaria a obra de azulejo do 

claustro e Cabido da Sé de Coimbra, também em plena sede vacante (1717-

1739), na sequência da morte do bispo D. António de Vasconcelos e Sousa 

(1706-1717) (VASCONCELOS,1992-1993: 219), juntamente com os seus 

colaboradores José de Gois azulejador e Manuel da Silva pintor. 

O período de vacância foi aproveitado pelo Cabido para investir as rendas 

da Mitra conimbricense em obras no edifício da catedral, cabeça da circunscrição 

diocesana, movidos pelo ímpeto renovador do espaço litúrgico que atravessava o 

país de norte a sul, aproveitando o próspero momento económico nacional. A 

ação dos cónegos fez-se sentir na instalação de um novo órgão na catedral, na 

adição de dois cadeirais no coro (com quatro novas cadeiras, duas a cada 

lado)255, abertura de vãos de portas e janelas, colocação de novos altares, e na 

reconversão da ala do claustro junto à igreja em Casa do Capítulo, com a sua 

ante-sala capitular (VASCONCELOS, 1992-1993: 225). O investimento foi 

avultado, justificando a emissão de um alvará régio de censura ao cabido 

conimbricense pelos excessos cometidos (VASCONCELOS, 1992-1993: 226). 

As notas de despesa com as obras do claustro da Sé, reveladas por 

Prudêncio Quintino Garcia (GARCIA, 1923: 254-256), respeitantes ao 

revestimento azulejar ali aplicado, à volta de 1724, acusam o pagamento a 

Agostinho de Paiva de um total de 324 676 reis, a 11 de novembro desse ano. A 

obra de azulejo seria executada em colaboração com José de Gois que assenta o 

                                                      
254 A partir da consulta dos maços das coleções provenientes do antigo cartório do Cabido no 

Arquivo Distrital de Viseu. ALVES, 1976:468. 

255 Esta intervenção consistiu no aumento do cadeiral construído ca.1700, durante a governação 

do bispo-conde D. João de Melo (1684-1704) (VASCONCELOS, 1930: 212-218). Atualmente 

encontra-se na Sé Nova de Coimbra; dessa deslocação e readaptação, foram suprimidos dois 

assentos a cada lado do coro, encontrando-se as telas, outrora colocadas nos respetivos 

espaldares, nas paredes da sacristia da mesma igreja (PIMENTEL, 1996: 439, nota 45). 
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azulejo produzido na olaria de Agostinho de Paiva, e também com o pintor Manuel 

da Silva que pinta todo o azulejo das duas cazas do cabido, ante-cabido, dos três 

lanços do claustro e escada de São Miguel (GARCIA, 1923: 255-256). 

A fonte documental em causa revela-se fundamental para o conhecimento 

dos novos espaços contemplados com revestimentos a azulejo na catedral 

conimbricense, dando conta do alcance de cada um dos três intervenientes na 

obra, e dos preços praticados. Todavia, interessa-nos também, no presente 

momento, o esclarecimento da diferenciação na produção do oleiro Agostinho de 

Paiva. Fabrica para aquela obra, em simultâneo, azulejos a 14 400 reis o milheiro, 

destinados a espaços mais nobres (cazas do Ante-Cabiddo e Cabbido, três alas 

do claustro e Escada de São Miguel 256), mais requintados por exigirem a 

intervenção do pintor Manuel da Silva, e outros, de produção mais corrente – do 

comum – a custo mais reduzido, a 12 mil reis o milheiro, destinados a espaços 

secundários (corredor e escada das abobedas e caza da obra), possivelmente de 

padrão, figura avulsa ou vasos floridos (GARCIA, 1923: 254):  

[…] Despeza que se fez em o azolejo que se poz na caza do cabido, 

e claustro 

Levou a caza do cabbido tres mil novecentos noventa, e cinco 

azolejos 

Levou a caza do ante-cabbido mil settecentos e dezaseis azolejos; 

em ambas as dictas cazas faz a soma de cinco mil settecentos e 

onze azolejos. 

Levarão os três lances do claustro e Escada quatorze mil, e noventa 

e dois azolejos, com os cinco mil settecentos e onze das dictas duas 

cazas fazem dezanove mil outtocentos e três – 19803 azulejos 

Levou o oleiro Agustinho de Paiva a 14$400 reis por cada milheiro, 

que nos dictos dezanove mil oittocentos e trez azolejos faz a soma 

de duzentos oittenta e cinco mil cento settenta e dois reis – 285$172 

O mesmo Agustinho de Payva fez para o corredor e escada das 

Abobedas mil oittocentos oittenta e quatro azolejos do comum a 

preço de 12$000 reis cada milheiro; importa vinte e dois mil 

seiscentos e oitto reis – 22$608. 

                                                      
256 Segundo António de Vasconcelos, em Descrição da catedral de Coimbra e sua crasta, os 

azulejos da Escada de São Miguel estavam aplicados num silhar quazi the a altura de hum homem 

(VASCONCELOS; 1939: 473).  
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Fez mais para a caza da obra mil quatrocentos e oitto Azolejos 

também comum que pello dicto preço 12$000 reis cada milheiro 

importa dezaseis mil oittocentos noventa e seis reis – 16$896. 

Soma toda esta despeza – 324$676. 

O dicto Agustinho de Payva recebeo toda a dicta soma e por 

verdade assignou. 

(de cruz) Agostinho de Paiva 

O sinal asima de cruz he de Agostinho de Paiva e o da letra folhaz 

duzentas e sincoenta e nove he de Gazpar Mendes e por tais as 

reconheço 

Coimbra e Novembro dez de setecentos e vinte e quatro anos 

Em fee e testemunho de verdade  

Antonio Maya Pereira 

(GARCIA, 1923: 254-255). 

Em 1727 Agostinho de Paiva, então mestre de tendas de louça branca, 

obrigava-se a pagar à Universidade os foros de um prazo de tendas e cazas, na 

sequência de uma doação de património que queria fazer a seu filho Agostinho de 

Paiva II (ca.1702-†1757)257 clérigo in minoribus, a saber: humas tendas e cazas 

que pesuhia sitas nas olarias foreiras à universidade de que pagava foro de quatro 

sentos reis todos os anos (ALMEIDA, 1974: III, 43-45). 

Depois desta referência o artífice volta a surgir como interveniente numa 

nota de procuração que fez juntamente com outros mestres de olaria branca e 

oficiais da cidade de Coimbra, estabelecendo como procurador o Licenciado Luís 

de Sousa e Carvalho de modo a que esse os pudesse defender no âmbito de uma 

causa cível que lhes moveu António de Almeida espadeiro 258. Viria a falecer 

nesse mesmo ano, a 15 de julho, de acordo com o registo de óbitos da freguesia 

de São João de Santa Cruz (PAIS et alli, 2007: 139). 

Os elementos documentais subsistentes e a realidade azulejar encontrada 

in situ aponta para que a produção inicial de Coimbra, nos últimos anos do século 

XVII e primeiras décadas de Setecentos, se centre especificamente em redor da 

olaria de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734), provendo em particular a região da 

                                                      
257 PAIS et alli, 2007:139. Agostinho de Paiva filho, mestre de tendas, casado com Engrácia Maria 

(∞10.05.1740), viria a falecer na freguesia de São João de Santa Cruz em †13.08.1757.  

258 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 4, N.º5.  
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Beira. Esta fase inicial integra padronagem, figura avulsa e albarradas, tipologias 

que serão alvo de uma apreciação particular na parte III desta tese.  

Para além da insistência nas mesmas fórmulas compositivas verificadas em 

aspetos técnicos e formais coincidentes nos variados núcleos azulejares in situ na 

cidade e região da sua influência, a documentação para os Gerais e Sala do 

Exame Privado da Universidade apura a datação exata dos azulejos ali aplicados, 

vindo a auxiliar o suporte de atribuições com maior segurança para as primeiras 

experiências do azulejo setecentista coimbrão. Tudo parece indicar que o primeiro 

quartel do século XVIII ficaria marcado na produção azulejar coimbrã pela 

atividade da dupla oleiro / mestre de olaria / pintor de azulejo Agostinho de Paiva 

(atv.1695-†1734) e ladrilhador / azulejador José de Góis (atv.1696-†1731), como 

comprova a documentação revelada até à data, bem como a disseminação de 

núcleos azulejares que lhes atribuímos [Quadro 18].  

Face à necessidade imposta pela proximidade a uma clientela 

maioritariamente pertencente às mais altas esferas da erudição cultural, 

potencialmente profícua na encomenda de obras de azulejo, seguindo a tendência 

do gosto corrente à época, Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) vê-se obrigado a 

estender ao azulejo o leque de oferta da sua produção oleira. 

Dominando a técnica da faiança – comprovadamente nas peças que lhe 

estão atribuídas, uma a já referida bacia brasonada assinada e datada [Figs. 99-

100] – confrontado com encomendas de ciclos figurativos, ter-se-á visto forçado a 

ultrapassar a produção azulejar de caracter seriado, de pendor ornamental 

(consubstanciada nos azulejos de padrão, figura avulsa e albarradas), alargando 

os seus horizontes comerciais. Assim, estabeleceu uma parceria com um 

profissional possuidor da necessária formação estética e artística, adequada às 

exigências das tipologias figurativas de maior envergadura, figura de proa em 

Coimbra à época, tanto pela versatilidade como capacidade de trabalho: falamos 

do pintor ornamentista Manuel da Silva (atv.1703-1736), oriundo de Lisboa, que 

abordaremos no ponto seguinte. 

Ainda sobre o mestre de olaria Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) 

consideramos relevante mencionar que o seu legado ter-se-á distribuído pela 

prole, assumindo particular destaque o seu filho homónimo Agostinho de Paiva II 

(ca.1702-†1757) que lhe terá dado continuidade, incluindo também o azulejo 

como componente alternativa à sua oferta de produção.  
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Agostinho de Paiva filho surge-nos na documentação notarial como clérigo 

in minoribus em 1727, vocação que acabaria por abandonar, já que em 1740 

casaria com Engrácia Maria (PAIS et alli, 2007:139), casamento do qual teria três 

filhas Maria do Rosário, Luísa Josefa de Paiva e Benta Joaquina de Paiva 259. Em 

1741 era já mestre oleiro de louça branca 260, e quatro anos mais tarde surge-nos 

como mestre de oleirias e azullijador numa nota de fiança em que se assume 

como fiador do boticário Manuel Ribeiro Gomes que devia 80 mil reis à Irmandade 

dos Mártires Santos de Marrocos sita no Rial Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 

261. Este papel de fiador aponta uma situação financeira confortável, quadro que 

se vê reforçado se considerarmos que além das suas tendas localizadas no 

Terreiro das Olarias, possuía ainda outras de olaria vermelha na Rua da Moeda 

(ao Padrão), que tinha arrendadas. A estas vieram juntar-se-lhes outras tendas de 

olaria branca por baixo da pontinha, partindo do norte com a Rua da Moeda e do 

sul com a rua que vai da mesma pontinha, aquando da doação por Manuel 

Carvalho (atv.1734-1750) mestre de olaria branca seu compadre 262. Também o 

ingresso das suas descendentes na vida religiosa, ao tê-las colocado no Colégio 

das Ursulinas em Pereira, proporcionando-lhes a sua promoção social, pressupõe 

de igual modo uma condição económica bem remediada. A ascensão social no 

meio é confirmada pelo facto de surgir identificado na documentação notarial 

como alferes/ alferes da ordenança, entre 1745 e 1748, cargo de inegável 

destaque no quadro social da época, como referimos no ponto 2.1.3. 

Pena é, que até à data, não conheçamos qualquer obra de azulejo 

identificada para este último interveniente, situação que nos possibilitaria, para 

além da análise técnico-artística da sua obra, a perceção do nível de influência do 

legado do seu pai, permitindo hipoteticamente tirar ilações sobre situações 

coincidentes, progressos técnicos, entre outros aspetos.  

 

 

 

 
                                                      
259 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 9, N.º1.  

260 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 5, N.º3. 

261 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 5, N.º20. 

262 Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 5, N.º26. 



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

 

240 

QUADRO 19 
AGOSTINHO DE PAIVA com colaboração do ladrilhador JOSEPH DE GOIS 

OBRA DOCUMENTADA versus OBRA ATRIBUÍDA 
NÚCLEOS ÂNCORA263:1701-1702, Sala do Exame Privado, Paço das Escolas (Vd. Vol.3, EAC4) – albarradas 

1702, Gerais, Paço das Escolas (Vd. Vol.3, EAC4) – albarradas, figura avulsa (cercadura C- 
104) 
1720-1724, Sé de Viseu (Vd. Vol.3, EARP50) – albarradas (barraB-48) 

ATRIBUIÇÕES: Quinta da Copeira (Vd. Vol.3, EAC2) – albarradas, figura avulsa (cercadura C-104) 
Quinta da Portela (Vd. Vol.3, EAC3) – figura avulsa (com variante C-104) 
Colégio de São Pedro (Vd. Vol.3, EAC3) – padronagem (P-486; B-48) 
Colégio de Santo Agostinho (Vd. Vol.3, EACMC9) – padronagem (P-486; variante C-104), albarradas 
(barra B-48) 
Colégio de Santo António da Pedreira (sacristia) (Vd. Vol.3, EACMC10) – figura avulsa (variante C-104) 
Convento de Santa Clara-a-Nova (coro alto, refeitório) (Vd. Vol.3, EACMC14) – figura avulsa (variante 
C-104), albarradas (barra B-56) 
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (escadaria de acesso ao dormitório e coro-alto) (Vd. Vol.3, 
EACMC15) – figura avulsa (variante C-104) 
Colégio de Nossa Senhora da Graça (portaria, escadaria de acesso ao dormitório, lavabo do 
refeitório) (Vd. Vol.3, EACMC16) – albarradas, figura avulsa (barra B-48) 
Colégio de São Bernardo (claustro secundário) (Vd. Vol.3, EACMC17) – figura avulsa (barra B-56) 
Colégio do Carmo (átrio antiga livraria) (Vd. Vol.3, EACMC18) – figura avulsa e albarradas (barra B-48) 
Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros (escadaria de acesso ao claustro) (1707) (Vd. Vol.3, 
EACMC19) – figura avulsa (variante C-104) 
Igreja de Santo António dos Olivais (aventais dos vãos das capelas dos Passos no escadório, 
capela-mor) (Vd. Vol.3, EACMC21) – figura avulsa (barra B-48) e padronagem (padrões P-486 e P-603a; 
friso F-44, barras B-48 e B-39) 
Mosteiro de Santa Maria de Salzedas (Vd. Vol.3, EACMC37) – figura avulsa e albarradas (barra B-48) 
Mosteiro de São João de Tarouca (Vd. Vol.3, EACMC37) – figura avulsa e albarradas (barra B-48) 
Capela de Santa Comba (Vd. Vol.3, EARP15) – figura avulsa (cercadura C-104) 
Capela de Nossa Senhora da Conceição de Buarcos (1714) (Vd. Vol.3, EARP26) – padronagem (P-486, 
P-603a) figura avulsa e albarradas (cercaduras C-104, C-132; barras B-39 e B-48) 
Capela de Nossa Senhora da Conceição de Armamar (Vd. Vol.3, EARPV8) – padronagem (P-486, barra 
B-48 
Sociedade Martins Sarmento (Vd. Vol.3, ED2) – figura avulsa (SMS inv.ET-904) 
Casa-Museu Bissaya Barreto (Vd. Vol.3, ED8) – figura avulsa e albarradas (barra B-48) 
Museu Nacional do Azulejo (Vd. Vol.3, ED11) (MNAz inv.517) – albarradas 
Biblioteca Pública Municipal do Porto (Vd. Vol.3, ED16) – figura avulsa, motivos seriados 

 

                                                      
263 Isto é, obras documentadas in situ. 
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3.1.2.2. Manuel da Silva (atv.1703-1736) e seu contributo como pintor 

ornamentista na arte azulejar coimbrã. 

 
Determinante na evolução da produção azulejar coimbrã da primeira 

metade do Século XVIII terá sido o pintor Manuel da Silva (atv.1703-1736)264, 

artista que viria a juntar-se à parceria entre os artífices Agostinho de Paiva 

(atv.1695-†1734) mestre oleiro e José de Góis (atv.1696-†1731) ladrilhador, 

estando documentadas as intervenções deste trio nas obras de azulejaria da Sé 

de Viseu, em 1722 (SIMÕES, 1979: 127-128), núcleo in situ (Vd.Vol.3, EARP50), 

e nas obras da casa do cabido e claustro da Sé de Coimbra, em 1724 (GARCIA, 

1923:254-256)265, núcleo infelizmente desaparecido266. 

Artista multifacetado, Manuel da Silva realizou trabalhos de douramento de 

talha, acharoado, pintura ilusionista, pintura decorativa sobre alvenaria, pintura de 

cavalete267 e pintura de azulejo, servindo instituições civis e eclesiásticas, como a 

Universidade de Coimbra, os cabidos de Coimbra e Viseu e algumas Ordens 

religiosas.  

De acordo com documento trazido à luz por Prudêncio Quintino Garcia, 

Manuel da Silva era natural de Lisboa, filho de Manuel Mendes de Ataíde e de 

Josefa da Conceição, tendo casado em Coimbra, a 15 de março de 1710, com 

                                                      
264 José Queirós incluiu o seu nome no seu Dicionário de Nomes associados à produção de 

cerâmica portuguesa, ligando-o à data de 1691 inscrita numa peça da coleção de A. Moreira 

Cabral assinada por Agostinho de Paiva, tendo como referência o documento revelado por 

Prudêncio Quintino Garcia sobre a obra de azulejaria do cabido da Sé de Coimbra. QUEIRÓS, 

2002:133, 262, 380.  

265 Ficando a cargo do oleiro Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) a produção de 3995 unidades 

da casa do cabido, 1716 unidades da casa do ante-cabido, 14 092 unidades do claustro e escada, 

1884 unidades do corredor e escada das abobedas e 1408 da casa da obra, a cargo do azolejador 

José de Goes o transporte e acento do mesmo azulejo e ao pintor Manuel da Silva a sua pintura. 

GARCIA, 1923: 254-256. 

266 Segundo Flávio Gonçalves, o conjunto azulejar setecentista da Sé de Coimbra, que revestia as 

salas do antecabido, casa do cabido, escadaria anexa à antiga capela de São Miguel e três lanços 

do claustro, foi encaixotado e recolhido no Museu Nacional Machado de Castro e no Museu 

Nacional do Azulejo. GONÇALVES, 1984: 25, nota 94.  

267 Destacamos o estudo dedicado a este pintor ornamentista apresentado por António Filipe 

Pimentel, que constitui um significativo contributo para a identificação da obra deste artista na área 

da pintura de cavalete. PIMENTEL, 1996: 429-455. 
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Jerónima Teles, também de Lisboa, filha de Manuel Pinto e Catarina Pinto, então 

moradores em Coimbra, em Santa Clara (GARCIA, 1923: 294). Segundo a 

mesma fonte foi testemunha do matrimónio o pintor João Pereira, artista que 

deduzimos ser o seu mestre João Pereira Pegado, especialista em brustesco de 

oiro, cuja oficina, localizada em Lisboa268, Manuel da Silva frequentou em 1703 

(SERRÃO, 2012: 188,199-nota 20).  

Se considerarmos a referência a um pintor com o mesmo nome com 

entrada no ano de 1706 na Irmandade de São Lucas (TEIXEIRA, 1931: 78; 

PIMENTEL, 1996: 431), sediada em Lisboa, conseguimos um balizamento mais 

limitado sobre o momento da vinda para Coimbra, provavelmente em data 

próxima à do seu casamento na cidade do Mondego, ca.1710. Ao mesmo tempo, 

essa experiência justificará a familiaridade e conhecimento de técnicas 

ornamentais, como a pintura de perspetiva ou a técnica do acharoado, praticadas 

nas boas oficinas da capital. 

Na cidade de Coimbra, está ainda por conhecer a atividade de Manuel da 

Silva nos anos iniciais da sua fixação no meio conimbricense. Em 1715 

encontramos Manuel da Silva pintor, morador na Rua de Montaroyo, a assinar 

uma nota de procuração que constituía como seu procurador António Mendes 

Teixeira morador na cidade de Lisboa, apresentando como testemunhas o 

arquiteto Gaspar Ferreira e Caetano da Silva seus vizinhos269, um dado que 

aponta, para além da alteração de morada para Montarroio, área residencial de 

artistas, a ligação próxima ao arquiteto e entalhador Gaspar Ferreira, e a 

manutenção de contactos com Lisboa. 

Enquanto mestre da arte de pintor o artista tem obra documentada para a 

Universidade – nas obras da capela-oratório do Reitor, entre 1723 e 1724, e 

estantes da Biblioteca Joanina, entre 1723 e 1727 – para o Cabido conimbricense 

(1720-1724) e para o Convento de Santa Clara a Nova (1727) (GARCIA, 1923: 

274-276, 288-294; ALMEIDA, 1974: 145-152). 

                                                      
268 João Pereira Pegado, dourador-estofador e pintor de brutesco, colaborou entre 1680-1698 na 

obra de pintura do teto da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres em Beja, realizada por António 

Oliveira Bernardes em parceria com seu pai Pedro Figueira, pintor-brutescador e fresquista 

(SERRÃO, 1996-1997; FALCÃO, LAMEIRA, SERRÃO, 2007). 

269 AUC, Livro de Notas de Simão da Silva, Dep.V; Sec.I-Es; Est.8; Tab.5; N.º1, 86-86v.  
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Entre 1719 e 1724, Gaspar Ferreira assume a direção da obra da Biblioteca 

Joanina da Universidade (estantes), liderando uma equipa de artífices 

especializados, entre os quais Manuel da Silva, que em 1723 assume a obra de 

douramento e pintura de chinoiserie de toda a talha, portas e estantes (SMITH, 

1968: 102). Em 28 de agosto de 1723, a Universidade de Coimbra contratava o 

pintor de Lisboa para dourar três casas da Livraria em preço de três mil cruzados 

e 80 mil reis cada uma, e também o douramento do oratório das cazas do senhor 

Reitor, e pintura do teto do mesmo oratório pelo preço de 100 mil reis (GARCIA, 

1923: 288-289; SMITH, 1968: 102; ALMEIDA, 1971: II, 402-406; GONÇALVES, 

1984:24). A obra teria que ser dada por concluída até 8 de outubro de 1723 

[Fig.107-108]. 

Segundo investigações de Robert Smith sobre os Livros de Receita e 

Despesa da Universidade, a 6 de novembro de 1723 o mestre pintor Manuel da 

Silva recebeu os 100 reis acordados pela obra de douramento e pintura do teto da 

capella das cazas dos Senhores Reitores (SMITH, 1973a: N.º22, 15). No ano 

seguinte, a 1 de abril de 1724 recebe o pagamento pela pintura de perspectiva do 

oratório das cazas do Sr. Reitor (SMITH, 1973a: N.º22, 15), espaço sacro privado 

de planta octogonal, inserido nos aposentos situados no 1.º andar do Paço das 

Escolas.  

Smith reconhece no trabalho de pintura de perspetiva de Manuel da Silva 

aplicado neste oratório um desenho de formas pesadas, e um colorido derivado 

daquele utilizado por Vicenzo Baccherelli, mestre que o mesmo autor suspeita que 

terá instruído Manuel da Silva (SMITH, 1973a: N.º24, 15). Constata-se que a 

execução de pintura de perspetiva vem adicionar ao currículo artístico de Manuel 

da Silva a experiência tridimensional, juntando-se ao trabalho mais planimétrico 

de decoração brutesca, que está por exemplo documentado para a igreja de 

Santa Clara-a-Nova (GARCIA, 1923: 274-276). 

Em 4 de dezembro de 1724, surge o primeiro pagamento ao pintor de 192 

mil reis pelo douramento das estantes das casas da Livraria (SMITH, 1973a: 

N.º24, 15). O último pagamento anotado no Livro de Receta e Despesa, 

correspondente ao triénio de 1724-1728, data do dia 5 de abril de 1727 e reporta o 

pagamento de 308 900 reis sobre o trabalho de douramento e pintura das 

estantes da Livraria, excesso de pintar de azul a caza que se tinha obrigado a 

pintar de negro, pelo acrescentamento que fez no retrato de D. João V, e pelo 

Figura 107 | Pormenor da pintura de 
chinoiserie em porta de uma das 
estantes da Biblioteca Joanina da 
Universidade de Coimbra. 
1723-1727, Manuel da Silva. 
Foto Paulo Mendes. 
 

 

Figura 108 | Outro pormenor 
Biblioteca Joanina da Universidade 
de Coimbra. 
1723-1727, Manuel da Silva. 
Foto Paulo Mendes. 
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envernizamento de onze mesas para os gabinetes das casas da mesma livraria 

(SMITH, 1973a: N.º24, 15). 

Também em 1724 Manuel da Silva surge associado a João de Mesquita e 

Tomé de Sousa Vilar, mestres douradores de Lisboa, num contrato celebrado a 14 

de fevereiro com a comunidade feminina do Mosteiro de Lorvão, sobre o 

douramento do novo altar das Rainhas Santas, entalhado por Luís Vieira da Cruz 

(entre 1717 e 1718), entalhador de Braga (BORGES, 1992: I, 592-595). 

De acordo com as notas de despesa do livro das obras do claustro da Sé 

conimbricense, datadas de 13 de novembro de 1724, publicadas por Prudêncio 

Quintino Garcia (GARCIA, 1923: 250-253), e em pleno período de sede vacante 

(1717-1739), ao mesmo tempo que executava os trabalhos para a Universidade, o 

pintor ornamentista lisboeta realizou um conjunto de obras para o Cabido que 

revelam o amplo espectro de domínio técnico no campo da prática ornamental. 

Prateou castiçais, jarras, tocheiros e um cofre para se meter o Sanctissimo; 

estofou escultura, envernizou e pintou candeeiros, envernizou mobiliário (cadeiras 

e um bufete), dourou candeeiros, molduras de quadros e sanefas, pintou molduras 

de charam e talha dourada, dourou e acharoou elementos do teto da caza do 

cabiddo (hum floram, a cimalha e frisos). Também executou obras de pintura, 

entre as quais retratos de pontífices, pintura de temática hagiográfica [Fig.108].270, 

naturezas mortas (fruteiros) e o restauro de obras antigas (GARCIA, 1923: 250-

253; GONÇALVES, 1984:21).  

A mesma fonte documental registou também para 10 de novembro de 1724 

as notas de despesa com a obra de azulejo realizada para a casa do Cabido e 

claustro da Sé de Coimbra. Esses registos indicam que o mesmo Manuel da Silva 

pintou todo o Azulejo das duas cazas do cabbido, ante-cabbido, dos tres lanços 

do claustro e Escada de São Miguel – produzidos na olaria de Agostinho de Paiva 

(atv.1695-†1734), carregados da caza do dito oleiro Agostinho de Paiva para a Sé 

e assentes por Joseph de Gois – num total de 19 803 azulejos, pagos a 8 mil reis 

o milheiro, auferindo um total de 158 424 reis (GARCIA, 1923: 255-256). 

                                                      
270 Painéis representando os Quatro Evangelistas, que se acrescentaram no choro, que da Sé 

Velha foi transferido para a capela-mor da Sé Nova (GONÇALVES, 1984: 25), pagos a 5 mil reis 

cada um; os Evangelistas São Lucas e São João encontram-se na sacristia da Sé Nova de 

Coimbra (PIMENTEL, 1996: 439).  

Figura 108 | São Lucas. 
Painel do ciclo dos quatro 
Evangelistas pintados para a Sé 
Velha de Coimbra e, posteriormente, 
deslocados para a Sé Nova. 
1724, Manuel da Silva. 
Fonte: PIMENTEL, 1996. 
 

 
Figura 108a | pormenor. 
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Os seus trabalhos conhecidos no campo da azulejaria são, precisamente, 

estes que realizou para a Sé de Coimbra, no ano de 1724, e também a pintura 

dos azulejos produzidos na olaria de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) para a 

catedral de Viseu, entre 1721 e 1724, tendo sobrevivido in situ apenas os azulejos 

da catedral viseense, obra que passaremos a analisar.  

Sobre a participação de Manuel da Silva na Sé de Viseu, auxiliando nos 

trabalhos riscados por Gaspar Ferreira, estão documentadas intervenções de 

douramento e acharoado, ca.1721-1722. Procedeu ao douramento da caixa do 

órgão, sendo todo liso de charão e o mais dourado271, acharoou os respaldos e 

dourou os remates do cadeiral do coro alto272, dourou os frisos do aro do mesmo 

coro, e também os capitéis, as colunas e todos os florões das chaves das 

abóbadas (ALVES, 1982: 6). 

Alexandre Alves assinala que os azulejos produzidos na oficina de 

Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) entre 1720 e 1724, e assentes por José de 

Góis (atv.1696-†1731), foram pintados por Manuel da Silva. O autor presume que 

tenha realizado o desenho e pintura dos azulejos da capela de São João Baptista 

[Fig. 109], um dos paramentos cerâmicos da Capela de São Pedro (alçado 

esquerdo) [Fig. 110], assim como os melhores azulejos do conjunto outrora 

aplicado no corpo da igreja (Adoração dos Reis Magos, Regresso da Sagrada 

Família, painéis com a representação de anjos) [Fig. 111] e ainda os azulejos do 

claustro superior (ALVES, 1976: 465; GONÇALVES, 1984: 23; ALVES, 1995: 51). 

Estas deduções acontecem em função dos recibos de pagamento assinados pelo 

mestre oleiro Agostinho de Paiva, e datados de 10 de fevereiro, 25 de abril e 23 

de maio de 1722, já anteriormente referidos, que acusam o pintor Manuel da Silva 

como intermediário em Coimbra do Cabido viseense no pagamento dos valores 

devidos ao referido mestre oleiro e ao ladrilhador José de Gois. 

É também associada a hipotética intervenção de Manuel da Silva nos 

painéis azulejares da Casa do Cabido (CORTEZ, 1959: 14) [Fig. 112], e surgem 

referências, mais concretas, à pintura de azulejos de brutesco feitos para a Sé, 

sendo paga a última prestação que lhe era devida por esses azulejos, a 13 de  
                                                      
271 Obra arrematada a Manuel da Silva em 7 de maio de 1721 por 300 mil reis (ALVES, 1989: 2, 5-

6). 

272 Trabalho arrematado ao mesmo tempo da encomenda da obra de douramento do órgão, por 

360 mil reis, e terminado em 1722 (ALVES, 1989: 4-6). 

 
Figura 109 | Pormenor do painel com 
a cena do Batismo de Cristo na 
Capela de São João Batista da Sé de 
Viseu. 
ca.1721-1722, Manuel da Silva (pintor) 
na olaria de Agostinho de Paiva. 
FA. 
 

 
Figura 110 | Pormenor da cena de 
Cristo chamando os apóstolos Pedro 
e André na Capela de São Pedro. 
ca. 1721-1722, Manuel da Silva 
(pintor) na olaria de Agostinho de 
Paiva. 
FA. 
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Figura 111 | Anjo representado na reserva figurativa de painel 
deslocado do corpo da igreja da Sé de Viseu para o claustro superior. 
1720-1724, Manuel da Silva (pintor) na olaria de Agostinho de Paiva. 
FA. 

Figura 112 | Representação de Tito Vespasiano conduzindo o cerco a Jerusalém no ciclo narrativo da Casa do Cabido da Sé de 
Viseu. 
ca. 1720-1721, Manuel da Silva (pintor) na olaria de Agostinho de Paiva. 
FA. 
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março de 1724 (ALVES, 1976:465; GONÇALVES, 1984:23; PIMENTEL, 1996: 

435)273: 

. enquanto mestre que pintou o azulejo que veio para a Sé, de 

brutesco, Manuel da Silva recebeu 67 200 reis por pintar o referido 

azulejo (ALVES, 1989: 6; PIMENTEL, 1996: 435).  

Estes azulejos de brutesco, datados portanto de ca.1724, foram associados 

por Alexandre Alves aos azulejos de cestos floridos e albarradas aplicados em 

silhar no claustro superior e portaria do Museu Grão Vasco (ALVES, 1976: 465; 

GONÇALVES, 1984: 23; PIMENTEL, 1996: 436) – conjunto de composição 

semelhante à do claustro principal e corredor do antigo Colégio de Santo 

Agostinho (Vd. Vol.3, EACMC9), exceto a guarnição, sendo aplicada na Sé 

viseense a barra B-48. Julgamos esta consideração um equívoco, para além da 

designação de brutesco se associar na documentação da época a conjuntos 

azulejares figurativos274, e não seriados. As características formais, a pintura e o 

desenho das albarradas do claustro superior da Sé viseense fazem isolar esses 

azulejos dos restantes aplicados na igreja e Casa do Cabido. Assumem uma 

pintura menos fluida, muito presa ao desenho bidimensional dos motivos 

representados, sendo muito semelhantes, neste aspeto e gramática ornamental 

utilizada, aos azulejos produzidos e pintados por Agostinho de Paiva para o Paço 

dos Gerais nos inícios da centúria (Vd. Vol.3, EAC4) [Fig. 113].  

Após a obra da Sé viseense, desconhecemos até ao presente qualquer 

outro indício da produção de pintura em azulejo por Manuel da Silva, parecendo 

portanto, a colaboração com Agostinho de Paiva e José de Gois, algo esporádica. 

                                                      
273 Arquivo Distrital de Viseu, Livro da despesa da Mitra, n.º349. ALVES, 1976: 465.  

De acordo com Flávio Gonçalves, informado por Alexandre Alves sobre uma nota de pagamento 

presente num dos Livros da Despesa da Mitra que refere esse dado. GONÇALVES, 1984:23.  

274 SIMÕES, 1979: 6. Relembramos a documentação apurada para a sala de receção do Palácio 

dos Marqueses de Abrantes (atual embaixada de França) (MANGUCCI, 2003: 430) ou aquela 

associada ao ladrilhador Pedro de Almeida que em 16 de maio de 1733 se comprometia com a 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, sita na igreja da mesma invocação nas Caldas da 

Rainha, a azulejar a dita igreja com azulejo de brutesco com passos da vida da senhora 

guarnecida com seus ornatos e de baixo destes com seus bancos do dito azulejo de altura que 

permite a disposição da dita obra e esta guarnecida conforme a planta ou risco que o dito mestre 

apresentou e tem em seu poder e isto por preço de trinta e oito mil réis por cada milheiro de 

azulejo assentado e posto na parede da dita igreja. CARVALHO, 2012a: 82. 

Figura 113 | Composição seriada de 
vasos e cestos floridos aplicada em 
silhar no claustro superior da Sé de 
Viseu. 
1720, Agostinho de Paiva (oleiro). 
FA. 
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Todavia, nas outras áreas da sua prática artística os indícios documentais 

conhecidos apontam para que o trabalho tivesse continuado com alguma 

regularidade.  

Em 1725 Manuel da Silva pintor assinava, como testemunha da 

Universidade, uma escritura de obrigação celebrada entre aquela instituição e 

Alexandre do Crasto, Joseph Rodrigues e Manoel Carvalho, sobre a obra de 

pedraria e carpintaria da capela-mor e sacristia da igreja do Alvorge (Ansião), 

vigararia da apresentação da Universidade de Coimbra (ALMEIDA, 1971: II, 430-

434). 

Manuel da Silva, mestre da arte de pintor, residia em 1727 na Rua da 

Moeda, em pleno Bairro das Olarias, tendo nesse ano contratada a obra de 

douramento dos painéis da capela-mor e pintura das cantarias da capela-mor e 

nave da igreja do convento de Santa Clara, a finalizar até 24 de julho desse 

mesmo ano, para servir a festa à Rainha Sancta, em substituição do pintor Gabriel 

Rodrigues, por ter pouca perfeição da arte (GARCIA, 1923: 274 e seguintes). A 

obra foi arrematada por 340 mil reis (10 mil reis mais barata do que o preço 

arrematado com Gabriel Rodrigues), ficando obrigado a fazer com toda a 

perfeição a obra dos «caixilhos dos painéis dourados e pintura das naves da 

capella e tudo o mais que a ella respeitar á capella do púlpito e castiçal do cirio 

paschal […] e a pintura do tecto da capella mor e seus dourados na forma do risco 

se faria todas as naves» (GARCIA, 1923:274-276). Pintou ainda quatro painéis 

com os Evangelistas, à semelhança dos que realizara anos antes para o coro da 

Sé, que se alinhariam sob a série lisboeta ali existente com cenas franciscanas e 

isabelinas (PIMENTEL, 1996: 446-447), os quais acusam as mesmas dificuldades 

técnicas verificadas nas realizações anteriores.  

A sua atividade alcançou também Aveiro, onde a 2 de abril de 1729, 

juntamente com António José Correia, mestre pintor do Porto, contratou com a 

comunidade feminina do Convento de Jesus, por 1050 mil reis a empreitada de 

douramento da capela-mor da igreja, a qual incluiria também a encarnação e 

estofo das imagens e figuras, obrigando-se a dar por concluída a obra um ano 

depois, em 1730 (BRANDÃO, 1986: III, 145-151). 

A 8 de setembro de 1733 Manuel da Silva pintor de ólios é padrinho de 

batismo da segunda filha do mestre de tendas de olaria Manuel Lial e Teresa 

Duarte (Loba), de seu nome Maria (PAIS et alli, 2007: 150), facto denunciador da 
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manutenção da sua relação próxima com os intervenientes ativos do Bairro das 

Olarias. 

Também na década de 1730 encontramos notícia do artista numa escritura 

de renovação de um prazo da Universidade em 1735, na qual Manuel da Silva, 

referido como mestre pintor e morador em Coimbra, surge como possuidor de 

huma vinha cita na Conchada (ALMEIDA, 1974: 145-152). No ano seguinte, a 7 

de abril de 1736, venderia essa vinha a António de São Bento e Silva, tal como 

nos diz a nota de compra celebrada com esse, na qual foi testemunha o pintor 

Manoel Pereira, seu sobrinho e possível herdeiro dos seus conhecimentos na arte 

da pintura 275. 

Numa comparação supérflua e desprendida, e como auxilio ao 

entendimento da entrada de Manuel da Silva na engrenagem da produção 

azulejar coimbrã, entenda-se o nível do seu impacto no meio coimbrão como 

análogo ao que o pintor Gabriel del Barco assumiu no meio lisboeta ca.1690. Tal 

como Del Barco, Manuel da Silva foi também artista de grande versatilidade: 

pintor, dourador, estofador, sendo assumidamente um ornamentista / 

decorativista, e arriscando também o trabalho sobre o suporte cerâmico. No 

paralelismo entre Gabriel del Barco e Manuel da Silva, José Meco foi pioneiro, 

reconhecendo semelhante situação de arcaísmo e incipiência na pintura do artista 

lisboeta radicado em Coimbra (MECO, 1985: 46-49).  

                                                      
275 «Compra que faz o Doutor Antonio de São Bento e Silva a Manoel da Silva pintor e sua molher 

Jeronima Telles desta cidade de huma quinta na Conchada» datada de 7 de abril de 1736 – fls.10-

12v – «[…] nesta cidade de Coimbra e Rua da Moeda della e cazas de morada de Manoel da Silva 

pintor aonde eu publico taballiam ao diante nomiado vim chamado estando elle ahi presente como 

tambem o estava sua molher Hyeronima Telles pessoas que reconheço serem as proprias aqui 

nomeadas de que dou fee e por elles ambos juntos e por cada hum delles de per si me deram dito 

em presença das testemunhas deste instromento ao diante nomeadas e asignadas que entre os 

mais bens de raiz que elles tinham e pessuhiam e que heram seus livres e dezembargados e de 

que andavam de posse […] bem assim hera huma quinta que tem cita no citio da Conchada 

extramuros desta dita cidade que parte do nascente com fazenda de Hyeronimo Caetano de Abreu 

e Almada Pestrello, e do Poente com fazenda do Beneficiado Joseph Rodrigues ambos desta 

cidade […]» – foi uma das testemunhas presentes Manoel Pereira pintor sobrinho dos vendedores. 

AUC, Fundo Notarial de Coimbra. Tabelião Raimundo António Macedo. Dep.V; Sec.I-Es; Est.9; 

Tab.2; N.º205. Inédito. 
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Ativo no primeiro terço do século XVIII, Manuel da Silva operou em plena 

fase do Ciclo dos Mestres, ao mesmo tempo que no plano nacional se 

evidenciavam outros artistas de formação artística cuidada, alguns deles 

projetados pela sua mestria na pintura cerâmica, harmonioso tratamento da 

escala e eficaz representação da perspetiva (p.e. António de Oliveira Bernardes, 

António Pereira Ravasco). 

Ao nível da execução, se no trabalho como ornamentista Manuel da Silva 

faz prova de domínio técnico (aspeto flagrante nas suas obras de pintura de 

charão), trabalhando sobre o suporte cerâmico o pintor transpõe a feição 

identitária da sua pintura deixando transparecer uma menor preparação técnica na 

área, denunciadora de um traço algo instável [Fig. 114]. Bastante ingénua na 

organização da composição e trabalho das zonas de mancha, pouco segura no 

trabalho dos panejamentos e modelado em geral [Fig.115], incorreta na 

representação dos pormenores anatómicos das figuras [Fig.116], mas imprimindo 

o seu cunho ao fazer o elogio das expressões faciais das figuras, ainda que 

convencionais e estereotipadas, traduzido pela demora nos pormenores do 

tratamento dos rostos [Fig.117-119]. É nos fundos e outros complementos da 

composição que assume alguma liberdade pictórica, sobretudo no tratamento dos 

elementos naturais (árvores e matéria vegetal ao nível dos solos), explorando 

verdadeiramente as possibilidades técnicas da pintura cerâmica [Fig.120]. 

As referidas limitações ao nível do desenho, inseguro e impreciso, algo 

incorreto em certos detalhes, não inviabilizam que Manuel da Silva revele alguma 

criatividade na conceção ornamental diversificada dos conjuntos de painéis 

aplicados nas várias dependências, verificando-se em algumas peças um 

barroquismo assumido pelas complexas e cenográficas estruturas criadas. Atente-

se, portanto, no trabalho dos enquadramentos.  

No núcleo de Viseu somos confrontados com três tipos de soluções de 

emolduramentos:  

1) solução arcaizante e convencional, acusadora da utilização de 

uma gramática formal ainda bastante preza às conceções da pintura 

de  

Figura 114 | Pormenor de figura no 
revestimento da Casa do Cabido da 
Sé de Viseu 
ca. 1720-1721, Manuel da Silva 
(pintor) 
FA 

 

 
Figura 115 | A figura da Virgem 
segurando o Menino no painel da 
Adoração dos Magos, outrora 
aplicado no corpo da igreja da Sé de 
Viseu. 
ca. 1720-1721, Manuel da Silva 
(pintor). 
FA. 

 

 
Figura 116 | Pormenor de figura de 
anjo, painel outrora aplicado no corpo 
da igreja da Sé de Viseu. 
ca. 1720-1721, Manuel da Silva 
(pintor). 
FA. 
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Figuras 117, 118, 119 
Pormenores de rostos de figuras representadas nos ciclos narrativos do Batistério (Circuncisão) e Casa do Cabido. 
1720-1724, Manuel da Silva (pintor) na olaria de Agostinho de Paiva. 
FA. 

Figura 120 
Pormenores do tratamento do fundo paisagístico de composição narrativa na Casa do Cabido (cena de caça). 
ca.1720-1721, Manuel da Silva (pintor) na olaria de Agostinho de Paiva. 
FA. 
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brutesco276, mantendo a configuração em barra (painéis do Batistério) 

[Fig.121];  

2) solução híbrida, com elementos formais que associamos a 

reminiscências maneiristas (carrancas de canto, estípites) miscigenados 

com contorcidas figuras de atlantes, meninos, flores e frutos em grinaldas 

suspensas a partir de mascarões, enrolamentos de acanto e conchas, já 

vinculados à estética Barroca; podendo conservar ainda a configuração em 

barra, como na Casa do Cabido [Fig.122], ou na solução mista aplicada aos 

painéis com barra de três unidades, aplicada lateralmente e inferiormente, e 

entablamento fingido como remate superior, observada nos painéis 

deslocados do corpo da igreja para o claustro em 1921 [Fig.123];  

3) solução plenamente barroquizante, afirmando o conhecimento do 

contemporâneo estilo joanino, pela criação de enquadramentos 

cenográficos através do desenho de dinâmicas estruturas arquitetónicas 

fingidas onde participam anjos-fama, meninos-atlantes, estípites, carrancas 

e querubins (painéis da capela de São João Baptista e painel esquerdo da 

capela de São Pedro) [Fig.124]. 

Sublinhamos ainda o salto criativo oferecido por Manuel da Silva ao nível 

do tratamento da pintura cerâmica, particularmente quando faz a introdução 

frequente do pigmento manganês (castanho-avinhado) e também a utilização do 

esgrafitado/ raspado em alguns pormenores. De forma a ilustrar a introdução do 

manganês como segunda cor no monocromatismo do azul e branco, destacamos  

                                                      
276 Na pintura de azulejos de Manuel da Silva encontramos barras enquadráveis na linguagem do 

brutesco nacional, linguagem artística filiada na tradição dos grotesche italianos quinhentistas que 

tem a particularidade de apresentar largueza cenográfica pela utilização de uma gramática 

ornamental que privilegia a folhagem de acanto como elemento base, sendo pontuada por 

meninos, anjos, frutos, aves, festões e cartelas (SERRÃO, 1992: 37-53; SERRÃO, 2003: 55-62; 

SERRÃO, 2012: 183). O pintor Manuel da Silva é exemplo de um praticante de brustesco dentro 

da sua versátil atividade que abrange também a têmpera, o dourado, estofado e acharoado, 

passando pelo óleo e pintura de tetos em perspetiva, inserindo-se já na fase de declínio do género 

autonomizado (em resultado do sucesso das obras de Vicenzo Bacharelli), remetendo a sua 

aplicação para um nível subsidiário, no caso em análise aplicado em barras de azulejo. No caso do 

conjunto do batistério da Sé de Viseu é notória a primazia da folhagem acântica, complementando-

se com mascarões como solução de canto. 
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Figura 121 | Pormenor do 
emolduramento dos painéis do 
batistério da Sé de Viseu. 
1720-1724, Manuel da Silva (pintor) 
na olaria de Agostinho de Paiva. 
FA. 

Figura 122 | Pormenor do emolduramento dos 
painéis da Casa do cabido da Sé de Viseu. 
1720-1721, Manuel da Silva (pintor) na olaria 
de Agostinho de Paiva. 
FA. 

Figura 123 | Pormenor do emolduramento 
dos painéis deslocalizados do corpo da 
nave da igreja da Sé de Viseu. 
1720-1721, Manuel da Silva (pintor) e 
colaborador na olaria de Agostinho de 
Paiva. 
FA. 
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na Sé de Viseu o painel da caça ao macaco, atualmente bastante degradado (pela 

ação da presença de sais e várias unidades mal colocadas), em que ao pintor não 

bastou a diferenciação no traje dos caçadores, que reforça o exotismo da cena, 

adicionando o pigmento de manganês à pintura dessas figuras [Fig.125]. Com a 

mesma intenção, surge novamente o pigmento de manganês na representação da 

personagem de turbante que impede um homem de matar um recém-nascido e 

sua mãe, que figura num painel da Casa do Cabido [Fig.126]. Sobre o recurso ao 

trabalho de acabamento a esgrafito (ou raspado) destacamos o painel do Museu 

Nacional do Azulejo revelado pelo projeto Devolver ao Olhar, representando uma 

cena de caça com amazona, com evidentes afinidades formais com os painéis 

associados a Manuel da Silva da Sé viseense, cujo caçador que acompanha a 

dama a pé, colocando-se à frente do cavalo, é representando de sandálias, sendo 

os atilhos das mesmas representados esgrafitados [Figs.127-128] (Vol.3, ED11). 

Subscrevemos a opinião de Flávio Gonçalves277 quando atribui a um 

bisonho colaborador de Manuel da Silva os painéis de temática hagiográfica 

dedicados a São Teotónio (GONÇALVES, 1984: 24): a mão é notoriamente 

distinta, quer ao nível do desenho quer na técnica de pintura [Fig.129]. Apesar da 

aplicação de igual tipo de emolduramento das cenas representadas, as 

características estilísticas do desenho e pintura das reservas figurativas, são 

inferiores às dos painéis associados à mão de Manuel da Silva. Este colaborador 

denuncia lacunas no trabalho de escala, de tratamento das anatomias, acusa um 

modelado fruste e uma pintura de técnica grosseira. Detém-se, todavia, nos 

pormenores ornamentais do traje e outros adereços da composição.  

Importa realçar sobretudo a particular contribuição de Manuel da Silva para 

o que julgamos ser os primeiros grandes ciclos narrativos da produção azulejar 

conimbricense. O facto de não negar a colaboração com o mestre oleiro 

Agostinho de Paiva na resposta à feitura de conjuntos azulejares com requisitos 

de maior exigência técnica e estética ao nível da pintura, possibilitou diversidade 

de oferta na produção azulejar daquele artífice, permitindo que oferecesse à 

                                                      
277 Flávio Gonçalves atribui ainda a Manuel da Silva os painéis do salão nobre do Palácio dos Pais 

do Amaral em Mangualde (Vol.3, EAC16), dedicados à iconografia do Quaternário, com base em 

afinidades formais que o autor reconheceu entre ambos os núcleos (GONÇALVES, 1984: 25). 

Figura 129 | Pormenor do painel 
hagiográfico dedicado a São 
Teotónio, alusivo ao episódio em 
que o mesmo solicita a D. Afonso 
Henriques a libertação dos cristãos 
moçárabes. 
1720-1724, colaborador de Manuel 
da Silva na olaria de Agostinho de 
Paiva. 
FA. 
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comunidade local e regional um produto aproximado ao que as olarias da capital 

vinham já a produzir desde finais de Seiscentos. 
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3.1.2.3. António Vital Riffarto (1700-atv.1740) e o elogio do ornato. 
 

Caso similar ao de Manuel da Silva (atv.1703-1736) é o de António Vital 

Riffarto (1700-atv.1740), também artista do campo das artes ornamentais, pintor 

e desenhador de riscos, e portanto, multifacetado, não se escusando a abraçar 

empreendimentos artísticos de natureza variada.  

Reconhecido como o principal representante do período da Grande 

Produção Joanina para Coimbra (MECO, 1985: 61), este artista é o vulto de 

destaque para o 2.º quartel do século XVIII, a ele se devendo a consolidação do 

alargamento da obra azulejar coimbrã a norte, em particular na região de Entre-

Douro-e-Minho. 

A par da versatilidade da sua prática artística, o seu percurso é de um 

artista verdadeiramente itinerante, tal como parecem indicar os vários dados 

biográficos documentados. 

António Vital Riffarto nasce em Elvas em 1700, tal como comprovou 

António Cruz na prospeção que fez no registo de batizados da freguesia de São 

Salvador de Elvas, no âmbito do seu estudo sobre os azulejos da Sé do Porto 

(CRUZ, 1947: 17). Do registo de batismo datado de 5 de maio de 1700 ressalta a 

ascendência italiana do lado paterno: filho de António Riffarto Fragoso, escudeiro 

de D. Luís José de Vasconcelos e Azevedo (1671-1713)278, e de Margarida 

Jozepha de Figueiredo.  

As origens italianas, e o meio nobiliárquico em que cresceu, são ainda 

realçadas pelo facto de ter sido apadrinhado por D. Hipólita de Caffaro, casada 

com D. Luís José de Vasconcelos e Azevedo (presente no ato de batismo por 

procuração de sua mulher) e D. António de Caffaro (CRUZ, 1947:16-17), filhos de 

D. Tommaso Caffaro, importante membro da aristocracia siciliana que, em 1675, 

                                                      
278 Segundo Felgueiras Gaio, Luís José de Vasconcelos e Azevedo foi fidalgo da Casa Real 

(Alvará de 02.10.1682), Comendador da Ordem de Cristo, Coronel de Infantaria, Governador de 

Portalegre e da Fortaleza de São Lourenço da Barra de Lisboa (Bugio). Casado com D. Hipólita de 

Caffaro, filha de D. Tommaso de Caffaro, Barão de Grei e 1.º Senador e General de Artilharia da 

cidade de Messina (Itália, Sicília), e de D. Anna de Villacans de Beringuer. O seu matrimónio foi 

realizado em Paris, com licença de D. Pedro II, assistindo às escrituras e assinando-as Luís XIV, 

com o seu filho e netos (GAYO, 1941: tomo XXVIII, 123, N.º21). 
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tinha sido eleito Senador de Messina, na sequência da Rebelião de Messina ou 

Revolta Anti-espanhola de Messina (1672-1678) (DAVICO, 2001: 278) 279. 

Possivelmente na sequência da nomeação de D. Luís José de Vasconcelos 

e Azevedo para o comando da Fortaleza de São Lourenço da Barra (Bugio), a 

família Riffarto terá mudado a sua residência para Lisboa, tendo-se fixado na Rua 

das Madureiras, freguesia de Santos, onde em 1729 ainda residia o seu 

progenitor (CRUZ, 1947: 18). Aí António Vital Riffarto terá feito a sua formação 

artística, já que em 1723 foi registado como irmão na Irmandade de São Lucas 

(TEIXEIRA, 1931: 91). O seu percurso viria, contudo, a decorrer maioritariamente 

no norte e centro do país, como veremos. 

Cerca de 1727, ter-se-á fixado no Porto, ano em que foi pago por debuxar 

as plantas dos retábulos da Sé, em plena sede vacante (1717-1741), recebendo 

nesse âmbito 9600 reis a 4 de Março280. A circunstância de aquela cidade estar à 

época transformada num grande estaleiro de obras, com os principais edifícios 

religiosos a sofrerem obras de reformação artística, propiciou a permanência do 

artista naquelas paragens, sendo assistente na calçada da Relaçam Velha até à 

data do seu casamento (CRUZ, 1947: 18).  

A 18 de maio 1729 contrai matrimónio na Capela da Senhora das Verdades 

com Cecília Teresa, filha de António Dias de Miranda e Maria de Lima Freire, 

moradores no Corpo da Goarda (CRUZ, 1947: 18). Nesse ano integra como 

riscador a equipa que realiza a obra de talha do retábulo do altar de Nossa 

Senhora da Purificação da confraria com a mesma invocação, sedeada na igreja 

do Colégio de São Lourenço, a qual terminaria em 1733 concluído o seu 

douramento281 (BRANDÃO, 1957: 28-31; BRANDÃO, 1963: 57; FREITAS, 1968: 

                                                      
279 Na revolta contra o domínio espanhol foi solicitado auxílio a Luís XIV, então em guerra com 

Espanha. Após a primeira vitória dos franceses, a 22 de Abril de 1675, Messina jura obediência e 

fidelidade à corte francesa, constando no elenco de senadores recém-eleitos Dom Tommaso 

Caffaro (DAVICO, 2001: 278). 

280 Conforme estudo de Artur de Magalhães Basto, BASTO, 1940. Citado por António Cruz. CRUZ, 

1947: 18.  

281 1729: Risco do retábulo por António Vital (Riffarto); 1729-1730: Os mestres entalhadores 

Francisco Correia e António Pereira, do concelho de Famalicão, executam o retábulo; 1730, 21 

Dezembro: Cerimónia solene de colocação da imagem de Nossa Senhora da Purificação; 1733: 

Pedro da Silva Lisboa, mestre dourador, conclui o douramento do retábulo. BRANDÃO, 1957: 28-

31; BRANDÃO, 1963: 57. 
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290). Entretanto, em 1730, segundo dados colhidos por Manuel Leão no Livro dos 

Irmãos da Confraria de Nossa Senhora da Purificação282, António Vital Riffarto 

entrou, juntamente com a sua mulher Cecília Teresa, para aquela confraria 

(LEÃO, 1999: 244, nota 103). 

Continuaria em 1733 a sua colaboração nas obras da Sé283, ficando 

encarregue da obra de azulejo da sacristia, ante-sala do cabido, varanda do 

claustro e alpendre da porta travessa, tendo recebido para esses trabalhos o 

adiantamento de 24 mil reis (LEÃO, 1999: 224, nota 103)284. Possivelmente pelo 

não cumprimento do estabelecido quanto a prazos, a 10 de setembro desse ano 

assinava uma escritura de obrigação com o Cónego Doutor Domingos Barbosa, 

administrador da fazenda e rendas da Mitra Episcopal portuense, apresentando 

como seu fiador o mestre entalhador Luís Pereira da Costa285 – um indício de uma 

ligação muito próxima entre os dois artistas, naturalmente associada às 

realizações no campo da arte da talha (CRUZ, 1947: 19).  

A nota de obrigação informa claramente que Vital Riffarto, então morador 

na Rua Chã (CRUZ, 1947: 19), já anteriormente se tinha obrigado a fazer 

coantidade de Azulejo para a dita Sée, e assim, estava novamente ajustado com o 

Cónego Domingos Barbosa para que desse  

«o azulejo posto e assentado, a saber o da Sancristia athe meyo do 

mez de outubro próximo vindouro deste prezente anno e que o 

azulejo da Ante Salla do Reverendo Cabbido o dará também posto e 

assentado na dita obra athe o fim do mês de Dezembro próximo 

vindouro deste mesmo anno prezente, e que querendo também 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 pelos pressos mencionados no dito 

escripto e logo pelo dito Antonio Vital foi dito que por este 

                                                      
282 Biblioteca do Seminário do Porto, Manuscrito n.º40 – entradas de irmãos da Confraria de Nossa 

Senhora da Purificação, fl.60v. 

283 MARTINS, 2001: 18-21. 

284 Arquivo Distrital do Porto, Mitra 239, n.º1. 

285 Entalhador ativo entre 1718-1733 com obra documentada até à data para o Porto, Vila Nova de 

Gaia, Matosinhos, Tarouca, Mangualde e Oliveira de Azeméis (FERREIRA-ALVES, 2008: 85). 



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

 

260 

Instrumento se obrigava na forma sobredita a dar feitas e acentadas 

as ditas obras de Azulejos nos tempos sobreditos com a cualidade e 

bondade declarado no mesmo escripto […]» 

(CRUZ, 1947: 19-22). 

Por motivos ainda desconhecidos, o revestimento azulejar previsto para a 

sacristia da Sé não chegou até nós286, e, do mesmo modo, nada sabemos sobre 

os azulejos aludidos para o alpendre da porta travessa da mesma Sée. Já a 

restante obra declarada foi concretizada, subsistindo ainda parte do revestimento 

cerâmico aplicado no claustro superior (1733-1734) [Fig. 130] e ante sala do 

cabido (1733) [Fig. 131]287.  

Por razões que não conseguimos ver esclarecidas, Riffarto recorre ao 

centro conimbricense para a produção dos azulejos, não optando pelo vizinho 

centro oleiro de Vila Nova de Gaia (com produção de azulejo conhecida pelo 

menos na centúria anterior), possivelmente por aí não encontrar gente capaz de 

realizar obra de tal envergadura e exigência288. As notas de despesa da Mitra 

                                                      
286 A ausência de outra documentação (p.e. notas de pagamento nas despesas da Mitra 

portuense) que refira novos dados sobre o revestimento da sacristia levanta dúvidas sobre a sua 

efetiva realização. Todavia, no relatório sobre as obras realizadas na Sé que aponta os ofícios 

implicados na reformação do edifício – documento intitulado «Todos os oficiaes até ao fim» – são 

referidos os ladrilhadores como operantes em vários espaços, entre os quais a sacristia: os 

ladrilhadores andavao azulejando cazas do cabido escadas bauptisterio samcrestia (FERREIRA-

ALVES, 2005: 198-199). 

287 CRUZ, 1947: 15; GONÇALVES, 1969-1970: 67; MARTINS, 2001: 18-21. Vd. Vol.3, EARP39, 

ED13. 

288 A faiança de Vila Nova e a produção de azulejo nos séculos XVII e XVIII é um tema nebuloso 

que urge desenvolver, de modo a esclarecer em definitivo o verdadeiro impacto dessa produção à 

escala nacional, bem como algumas atribuições. 

A total dependência no abastecimento da matéria-prima principal para a produção de faiança, o 

barro branco, oriundo do sul (sobretudo de Lisboa) e chegado a Vila Nova por mar em navios de 

cabotagem – tal como comprovaram os estudos de Manuel Leão centrados no movimento de 

transações da barra do Douro (LEÃO, 1999) – poderá ter pesado na otimização da matéria-prima, 

canalizando-a prioritariamente para a produção de louça fina, respondendo no imediato e com 

maior eficácia à grande procura da clientela. A produção de azulejo até ao período industrial 

parece assim muito pontual, surgindo alguns episódios documentados apenas para o século XVII, 

maioritariamente para o mesmo encomendador: em 1605, o oleiro Sebastião Ribeiro fornece 908 

azulejos para a Misericórdia do Porto (LEÃO, 1999: 207); em 1668, Manuel João o Mudo 

(atv.1644-†1690), também oleiro de Vila Nova, é contratado para fazer três milheiros de azulejo de 

 
Figura 130 | Pormenor do 
revestimento azulejar aplicado no 
claustro superior da Sé do Porto. 
1733-1734, António Vital Riffarto. 
FA 

 
Figura 131 | Detalhe do painel de 
azulejos na ante sala do cabido da 
Sé do Porto com a representação do 
Outono. 
Fonte: MARTINS, 2001: 40. 
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comprovam o cumprimento dos prazos apontados na escritura de obrigação de 10 

de setembro de 1733. Para 5 de junho de 1734 registou-se o pagamento a 

António Vital Riffarto de 48 mil reis pelo azulejo da baranda de cima do claustro; a 

28 de agosto seguinte são enviados ao artista, então em Coimbra, por intermédio 

do seu cunhado Baltasar Martins e Carvalho, seu procurador, mais 48 mil reis, 

respeitantes também ao azulejo para o claustro (BASTO, 1940; CRUZ, 1947: 40), 

e a 1 de outubro recebia a última tranche da obra do claustro no valor de 150 mil 

reis (FERREIRA-ALVES, 2005: 198). 

No ano em que executa o retábulo-mor da Igreja do Convento de São 

Domingos (FERREIRA-ALVES, 2008: 299), 1737, contrata também a obra de 

azulejaria da capela-mor da Igreja Matriz de Azurara (Vila do Conde)289, com a 

Confraria do Santíssimo Sacramento sedeada naquele templo (FREITAS, 1973: 

14-16).  

O assento notarial revelado por Eugénio da Cunha e Freitas, datado de 8 

de novembro de 1737290, contem uma descrição de excecional pormenor que 

auxilia, significativamente, à recomposição do objeto artístico cripto-histórico291 

                                                                                                                                    
padrão novamente para a Misericórdia do Porto (LEÃO, 1999: 205), intervenção que se estende 

até 1669; em 1672, o mesmo artífice fez 4300 azulejos para a capela-mor da Igreja de Santa 

Marinha (Vila Nova de Gaia), conjunto que seria substituído na 2.ª metade do século XVIII por um 

ciclo narrativo, de produção de Lisboa, dedicado ao tema da Eucaristia com representações 

vetero-testamentárias e representações dos quatro evangelistas. 

289 Vd. Vol.3, EARP40. 

290 Arquivo Distrital do Porto – Secção Notarial de Vila do Conde, Livro de notas do 1.º cartório, 5.ª 

série, tabelião Bento de Andrade Ribeiro, N.º20, fls.30-31v. FREITAS, 1973: 14-15. 

291 O revestimento azulejar subsistente corresponde apenas ao nível de embasamento da 

composição que revestia integralmente os alçados laterais da capela-mor. A área azulejada em 

falta deverá ter sido removida aquando das obras da DGEMN, realizadas na década de 1940, 

contudo, a documentação daquela instituição nada refere sobre a remoção do azulejo (como era 

hábito). As intervenções efetuadas conhecidas para aquele espaço sugerem a nossa suspeita: 

«1943 - restauro de uma janela primitiva e da porta da capela-mor, escondida pelo retábulo, com a 

reconstituição de colunelos, frisos e mísula; limpeza das cantarias das paredes da capela-mor; 

feitura da armação do telhado, em madeira de castanho, reaproveitando o material existente, e 

colocação de telha exterior; remodelação do retábulo-mor de talha, reduzindo a sua profundidade, 

permitindo a visualização da abóbada; construção da armação da cobertura da capela-mor e 

consolidação do remate em ameias, regularização da caleira e execução de duas gárgulas em 

cantaria; colocação de canos de grés no interior das paredes e revestimento do conjunto com 
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[Fig. 132] e assume substancial importância para o conhecimento do processo de 

encomenda.  

O documento, lavrado em Azurara nas casas do tabelião Bento de Andrade 

Ribeiro, identifica claramente os intervenientes: o Capitão-mor Manuel Pinheiro 

Pereira juiz da igreja de Santa Maria a Nova, Félix de Moura Coutinho como 

tesoureiro da mesma igreja, e António Vital Riffarto mestre pintor de azulejo, da 

cidade do Porto 292. 

No desenrolar da escritura especifica-se o encomendador, a Confraria do 

Santíssimo Sacramento, sedeada na Igreja Matriz de Azurara, representada pelas 

pessoas do juiz e tesoureiro daquela confraria. É ainda referido em detalhe o 

programa iconográfico encomendado: revestimento integral das paredes laterais 

da capela-mor, com a representação figurativa do Lava-Pés no lado da Epístola, 

abaixo da fresta, e da mesma parte uma porta fingida, correspondente a outra, e 

do lado do Evangelho a Ceia do Senhor, e correspondentes um ao outro, e pela 

parte de cima, em os quatro cantos, aos lados das frestas, os Quatro 

Evangelistas, dois de cada parte.  

São também explicitados os requisitos técnicos exigidos, associados à 

definição da marca – pela maior que ele costuma fazer em Coimbra – e padrão de 

qualidade – com a perfeição e ornato que a bona inteligência dele dito mestre se 

espera, todo liso e perfeito, como se costuma pôr em as obras principais: 

«[…] estavam celebrados e contratados com ele Antonio Vital Rifarto 

mestre pintor de azulejo de ele dito mestre de lhe fazer na capela 

mor da dita igreja de Santa Maria a Nova, deste dito lugar, do arco 

para dentro dela, toda de azulejo, de alto acima dos lados dela, com 

todo o ornato e remates que pede a dita obra de azulejo, declarando 

que 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 

                                                                                                                                    
telha» («Igreja de Azurara / Igreja de Santa Maria» in monumentos.pt). Eugénio Freitas refere, 

precisamente, que ficaram mutilados quando do restauro da igreja. Levado a cabo há anos, e 

ainda, que grande parte foi arrancada, deixando incompleta hoje a obra realizada ali por Rifarto 

(FREITAS, 1973: 14). O mesmo autor indica ainda a existência de 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 (FREITAS, 1973: 14).  

292 Arquivo Distrital do Porto – Secção Notarial de Vila do Conde, Livro de notas do 1.º cartório, 5.ª 

série, tabelião Bento de Andrade Ribeiro, N.º20, fl.30. 

 
Figura 132 | Revestimento azulejar 
aplicado na capela-mor da igreja 
matriz de Azurara, lado da Epístola, 
no seu estado atual. 
1737-1738, António Vital Riffarto. 
FA 
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baixo da fresta, e da mesma parte uma porta fingida [Fig. 133], 

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 frestas, 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 dita capela, e tudo o referido com a perfeição e ornato que a 

bona inteligência dele dito mestre se espera; e a marca do azulejo 

pela maior que ele costuma fazer na cidade de Coimbra, e todo lizo 

e perfeito, como se costuma pôr em as obras principais e por tudo o 

referido lhe darem e satisfazerem logo em termo de três dias finda 

que seja a dita obra e assentada corenta e seis mil reis por cada 

milheiro de azulejo que pera isso se hade contar antes de se 

assentar em seo lugar, e de mais sejalhadar hum coarto de ouro 

pera ajuda dos caretos como taobem se lhe dará toda a cal e areia e 

saibro se necessário for como taobem trabalhador dar e escada e 

pranchas que necessárias for para assentar a dita obra e acabada a 

dita obra se exeminara dentro em três dias por todos os freguezes e 

ofeciais (sic) digo dentro em três dias por dois pintores capazes hum 

pela parte deles da dita Confraria e outro pela delle dito Antonio Vital 

Rifarto e não sendo vista dentro dos ditos três dias ficara 

desobrigado do dito exame que dito se de (sic) digo coando dentro 

deles se não fassa e se lhe dará a elle dito mestre toda a contia dos 

milheiros que levar a dita obra; e que passados os ditos três dias se 

lhe pagara por cada dia da dilação mais meia moeda de ouro de 

dois mil e coatrocentos reis esta de fora parte da contia e importe da 

tal obra the real entrega e isto se entende achandoce a dita obra 

capaz e perfeita que não se achando pelos tais mestres pintores se 

lhe não dara a dita meia moeda e elle mestre sera obrigado a repor 

tudo a sua custa; e logo pelo dito juiz e tezoureiro como taobem o 

procurador da igreja e comfraria o Senhor Domingos da Cruz que 

prezente estava e pessoa reconhecida de mim tabaliao pelo mesmo 

e por eles foi dito em seus nomes tudo darem e entregarem e 

contribuírem a elle dito mestre Antonio Vital Riffarto na forma que 

dito fica e não faltando ele a todas as obrigações referidas e tudo 

inte o São Miguel próximo feturo de mil setecentos e trinta e oito 

Figura 133 | Porta fingida inserida 
na composição azulejar aplicada na 
superfície murária do lado da 
Epístola. 
1737-1738, António Vital Riffarto 
FA 
 

Assinatura do mestre pintor de 
azulejo António Vital Riffarto na 
escritura de obrigação da obra de 
azulejo da igreja de Santa Maria de 
Azurara, datada de 8 de novembro 
de 1737. 
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anos; e por elle dito Antonio Vital Refarto foi dito que elle por sua 

pessoa e bens prezentes e feturos e tersso de sua alma a tudo dar 

inteira satisfassão tudo na forma que nesta fica exposto se obriga na 

forma assima referido»293. 

A obra seria, portanto, paga a António Vital Riffarto a 46 mil reis o milheiro, 

no prazo de três dias após o seu término (feita e assentada), contando-se 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 dar-

se-ia toda a cal, areia e saibro necessários à obra, bem como o trabalhador, 

escada e pranchas necessárias para assentar a dita obra. Ficava ainda prevista a 

sua examinação 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 ficou estipulado 

para 29 de setembro de 1738, dia de São Miguel Arcanjo (FREITAS, 1973: 15). 

A ligação do artista às olarias da cidade do Mondego fica então reforçada 

por este documento. Esse vínculo surge pela primeira vez documentado no 

arrolamento das despesas das já referidas obras de azulejo para o claustro 

superior da Sé do Porto, mencionando-se que a 28 de agosto de 1734 eram 

remetidos ao artista, à data em Coimbra, por intermédio do seu cunhado Baltasar 

Martins de Carvalho, 48 mil reis (segundo pagamento) por conta do azulejo para o 

claustro (BASTO, 1940; CRUZ, 1947: 40; FERREIRA-ALVES, 2005: 198): 

«Paguei a Baltazar Martins de Carvalho, morador ao Corpo da 

Guarda para remeter a seu cunhado António Vital a Coimbra 48 000 

reis por conta do azulejo para o claustro»  

(FERREIRA-ALVES, 2005: nota 60, 198). 

No aludido contrato referente ao revestimento cerâmico da capela-mor da 

Igreja de Santa Maria a Nova de Azurara (Vila do Conde), constata-se novamente 

a sua ligação às olarias conimbricenses, sendo pedido a Vital Riffarto, então 

designado como mestre pintor de azulejo, que seja a marca do azulejo pela maior 

                                                      
293 Nova leitura do documento. Arquivo Distrital do Porto – Secção Notarial de Vila do Conde, Livro 

de notas do 1.º cartório, 5.ªsérie, tabelião Bento de Andrade Ribeiro, N.º20, fls.30-31. 



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

□ ■□ 
 

265 

que ele costuma fazer na cidade de Coimbra 294. A sua implicação naquela 

atividade artística tê-lo-á obrigado a mudar a residência, do Porto para a cidade 

do Mondego, de forma a acompanhar, junto das olarias, todo o processo de 

produção das obras de azulejo que contratualizava.  

A 22 de fevereiro de 1738, enquanto decorria a produção da obra de 

azulejo da igreja de Azurara, António Vital Riffarto e Cecília Teresa eram 

moradores na cidade de Coimbra. A «Procuração que faz Antonio Vital Rifarto e 

sua molher Sesilia Theresa moradores nesta cidade», documento apurado no 

fundo notarial de Coimbra295, atesta essa relação com a cidade e suas olarias:  

«[…] nesta cidade de Coimbra e casas de morada de Antonio Vital 

Rifarto aonde eu publico Taballiam ao diante nomeado vim chamado 

pera o caso deste instromento. Ahi estava ele presente e bem assim 

sua molher Sezilia Thareza moradores nesta cidade pesoas que eu 

reconheso serem os próprios nomeados […] e por eles ambos e 

cada hum de per si me foi dito a mim taballiao em presensa das 

testemunhas ao diante nomeadas e asinadas que eles faziao e 

hordenavam e constetuião por seu bastante procurador […] a saber 

ao Padre Agostinho da Rocha da Companhia de Jesus asistente no 

Colegio de Santarém pera que ele dito seu procurador [e] seos 

sobstabelecidos posam cobrar todas e quaisquer dividas que se lhes 

estiverem devendo expecialmente pera que lhe cobrem toda e 

qualquer heransa que lhe pertenser por morte e falessemento do 

Padre Agostinho de Figueiredo de quem sam herdeiros […]» – 

«foram testemunhas presentes Francisco dos Santos e Gouvea e 

Elias Gomes oleiro» 296. 

O falecido Padre Agostinho de Figueiredo citado no documento seria tio de 

António Vital Riffarto, irmão de sua mãe Margarida Jozepha de Figueiredo (CRUZ, 

1947: 16), e para legitimar tão importante escritura terá chamado para 

testemunhas dois homens da sua confiança, o mestre de tenda de oleiro Elias 

                                                      
294 Arquivo Distrital do Porto – Secção Notarial de Vila do Conde, Livro de notas do 1.º cartório, 5.ª 

série, tabelião Bento de Andrade Ribeiro, N.º20, fls.30v. FREITAS, 1973: 14-15. 

295 AUC, Fundo Notarial de Coimbra, Livro de Notas de Francisco Xavier da Silva, Dep.V; Sec.I Es; 

Est.9; Tab.4; N.º53; fls.60v-61. Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 4, N.º13.  

296 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 4, N.º13.  
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Gomes (atv.1722-1748)297 e Francisco dos Santos e Gouvea (atv.1738-

1739)298 referenciado como pintor de azulejo num registo paroquial datado de 

1739 (PAIS et alli, 2007: 142). Possivelmente teremos aqui a olaria com quem 

trabalha em Coimbra – a olaria de Elias Gomes (atv.1722-1748) – e o nome de 

um seu colaborador na pintura de azulejo Francisco dos Santos e Gouveia 

(atv.1738-1739).  

A ligação de António Vital Riffarto com o norte do país manteve-se. A 

documentação da Mitra portuense viria ainda a acusar uma nota de pagamento, 

datada de 8 de Agosto de 1738, sobre a produção de mais azulejos para as 

capelas de Santa Catarina [Fig. 134] e São Vicente (ou do Senhor da Agonia) 

[Fig. 135], revelada e publicada por António Cruz: 

«Paguei a Antonio 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 – 24.000 rs.» 

(CRUZ, 1947: 23). 

A partir da mesma nota se conclui que o hiato temporal de quatro anos 

verificado entre a produção da obra de azulejo para a baranda por sima do 

claustro e ante sala do reverendo cabido (1733-1734), e para as referidas capelas 

de Santa Catarina e do Senhor da Agonia se deveu possivelmente a uma 

suspensão das obras naqueles espaços. 

Preservando os contactos com o Porto exerce, em simultâneo, a atividade 

como ornamentista, uma vez que, para 1739, está documentado o risco de vários 

ramos para a Capela de Santa Quitéria, novamente na igreja do Colégio de São 

Lourenço (FREITAS, 1968: 11; GONÇALVES, 1969-1970: 87-88; FREITAS, 1973: 

14). Faz sociedade com o mestre pintor Francisco de Sousa em 1740, morando 

ambos na Rua Direita de Santo Ildefonso, ficando acordado que os lucros das 

                                                      
297 Oriundo de Lisboa (Olivais), o oleiro Elias Gomes casa com Maria de Paiva, filha de Agostinho 

de Paiva (atv.1695-†1734), chegando a ser mestre de tendas de oleiro (PAIS et alli, 2007: 52, 141, 

154). 

298 Será também possivelmente natural de Lisboa, uma vez que este pintor de azulejo surge em 

1739 como padrinho de batismo de um filho do oficial de oleiro de branco Sebastião Rodrigues, 

natural de Santa Catarina do Monte Sinai (Lisboa) e assistente na cidade de Coimbra desde 1726 

(PAIS et alli, 2007: 53). 

 
Figura 134 | Capela de Santa 
Catarina na planta baixa do claustro 
da Sé do Porto. 
1738, António Vital Riffarto. 
FA. 

 

 
Figura 135 | Capela de São 
Vicente também na planta baixa do 
claustro da Sé do Porto. 
1738, António Vital Riffarto. 
FA. 
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obras contratadas seriam repartidos a meias (LEÃO, 1999: 224, nota 103)299. 

Depois deste dado documental nada mais se conhece sobre o percurso de 

António Vital Riffarto. 

Para além dos dois núcleos documentados anteriormente referidos, não 

surgiram até à data mais fontes que reportassem firmemente a autoria de Vital 

Riffarto para outros conjuntos azulejares. Todavia, a partir desses núcleos âncora 

propomos atribuir ao mesmo artista muitas outras obras, com significativas 

afinidades formais [Quadro 20], algumas delas localizadas a norte do Douro: 

1. O revestimento azulejar da escadaria interior principal da Casa dos 

Biscaínhos em Braga (Vd. Vol.3, EAC1) [Fig. 136], in situ, para o qual 

Santos Simões notou afinidades com o revestimento da Capela de São 

Roque de Vila do Conde e com alguns painéis que se guardam no 

MNSR (Vd. Vol.3, ED15) (SIMÕES, 2010: 110); 

2.  O revestimento azulejar da igreja e poço da Samaritana do Santuário de 

Nossa Senhora do Pilar em Póvoa de Lanhoso (Braga)  [Fig. 137] (Vd. 

Vol.3, EARP3); 

3. O revestimento da capela-mor da Capela de Nossa Senhora da Guia em 

Vila do Conde [Fig. 138], in situ, com painéis de temática religiosa 

mariana (Vd. Vol.3, EARP41); 

4. O painel descontextualizado com a representação de São Cristovão (Vd. 

Vol.3, ED12) em pintura polícroma [Fig. 139], removido da parede 

fundeira da nave da Igreja Matriz de São Cosme e Damião (SIMÕES, 

1997: 31); 

5. Os painéis descontextualizados (três), e de proveniência desconhecida, 

presentemente aplicados na Pousada de Alpendurada em Marco de 

Canaveses (Vd. Vol.3, ED14)  [Fig. 140], de temática religiosa 

(iconografia cristológica – Paixão de Cristo); 

6. Os painéis descontextualizados aplicados no muro do patamar inferior 

do jardim do Museu Nacional Soares dos Reis (Vd. Vol.3, ED15) [Fig. 

141], transferidos, na década de 1940, de uma casa nobre situada na 

freguesia da Sé (GUIMARÃES, 1986: 252), de temática eremítica e 

profana, originários certamente de um antigo núcleo conventual. 

                                                      
299 Arquivo Distrital do Porto - Secção Notarial do Porto, Livro de notas do 9.º cartório, 3.ª série, 

fl.47, 168. 

 
Figura 136 | Pormenor do 
revestimento azulejar na casa dos 
Biscaínhos. 
2.º quartel do século XVIII, António 
Vital Riffarto atrib. 
 

 

 
Figura 137 | Painel de azulejos 
aplicado no nicho do altar colateral do 
lado da Epístola, com a representação 
da Adoração dos Magos. 
Igreja do Santuário de N.ª Sr.ª do Pilar 
em Póvoa do Lanhoso. 
2.º quartel do século XVIII, António 
Vital Riffarto atrib.  
Foto de Patrícia Almeida. 
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Figura 138 | Painel de azulejos na capela-mor 
da Capela de N.ª Sr.ª da Guia de Vila do 
Conde. 
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto 
atrib. 
FA. 

Figura 139 | Excecional painel polícromo proveniente da antiga Igreja 
Matriz de São Cosme e São Damião de Gondomar, com a 
representação de São Cristovão. 
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib. 
FA. 

Figura 140 | Menino atlante no emolduramento de um 
painel do conjunto da atual Pousada de Alpendurada. 
Proveniência desconhecida. 
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib. 
FA 

Figura 141 | Pormenor da composição de um painel aplicado 
atualmente no jardim do Museu Nacional Soares dos Reis. 
Proveniência desconhecida.  
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib. 
FA 
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Em Coimbra José Meco atribuiu a António Vital Riffarto os azulejos da nave 

da Igreja de Santo António dos Olivais [Fig. 142] e os azulejos da nave do antigo 

Colégio de Santo António da Pedreira [Fig. 143] (MECO, 1985: 61; MECO, 1989: 

235), opinião que corroboramos. Fora de Coimbra, na região da Beira o mesmo 

autor atribui ao artista os azulejos do Solar dos Pais do Amaral em Mangualde 

(Vd. Vol.3, EAC16) (MECO, 1985: 61), contudo, parece-nos que a atribuição a um 

seu discípulo seria mais viável.  

O sucesso de António Vital Riffarto na área do azulejo e olarias de Coimbra 

é compreensível pela eficaz resposta ao gosto joanino da propagação das formas 

arquitetónicas e escultóricas sobre o suporte cerâmico. Riffarto é como pintor ou 

debuxador de azulejos um construtor de espaços quiméricos e fantasiosos, na 

composição de grandes cenografias, explorando os efeitos de tromp l’oeil da nova 

arquitetura imaginada, adaptada à que lhe serve de suporte, e tendo por móbil o 

figurino de gravuras ornamentais e/ ou de séries hagiográficas. 

 
 

QUADRO 20 
ANTÓNIO VITAL RIFFARTO (1700-atv.1740) 

OBRA DOCUMENTADA versus OBRA ATRIBUÍDA 
NÚCLEOS ÂNCORA: 1733-1734/ 1738, Sé do Porto (claustro superior, sala do cartório do cabido, Capela de Santa 

Catarina e de São Vicente) (Vd. Vol.3, EARP39) 
1737-1738, Igreja Matriz de Azurara (capela-mor) (Vd. Vol.3, EARP40) 

ATRIBUIÇÕES: Casa dos Biscaínhos (Vd. Vol.3, EAC1) 
 Igreja do antigo Convento de Santo António de Serém (Vd. Vol.3, EACMC1) 
 Igreja do antigo Convento de São João Evangelista (Vd. Vol.3, EACMC3) 
 Igreja do antigo Convento de Santa Joana (Vd. Vol.3, EACMC4) 
 Igreja do antigo Convento de Santo António (capela-mor) (Vd. Vol.3, EACMC6) 
 Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro (Vd. Vol.3, EACMC7) 
 Colégio de Santo António da Pedreira (igreja-nave) (Vd. Vol.3, EACMC10) 
 Igreja de Santo António dos Olivais (nave da igreja e sacristia) (Vd. Vol.3, EACMC21)  
 Santuário de Nossa Senhora do Pilar (igreja e fonte da samaritana) (Vd. Vol.3, EARP3) 
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça de Ega (Vd. Vol.3, EARP23) 
 Santuário de Nossa Senhora da Piedade (Vd. Vol.3, EARP29) 
 Capela de Nossa Senhora da Guia (Vd.Vol.3, EARP41) 
 Igreja da Misericórdia de Mangualde (capela-mor) (Vd.Vol.3, EARP46) 
 Casa Museu Bissaya Barreto (jardim-ciclo Schola Cordis) (Vd.Vol.3, ED8) 
 Museu Municipal Dr. Santos Rocha (azulejos provenientes do Mosteiro de Seiça) (Vd.Vol.3, ED9) 
 Museu Nacional do Azulejo (Projeto Devolver ao Olhar) (Vd.Vol.3, ED11) 
 Igreja Matriz de São Cosme e São Damião (Vd.Vol.3, ED12) – Painel de São Cristovão 
 Rota do Românico/acervo do futuro Centro de Interpretação dos Bens Móveis (Vd.Vol.3, ED13) 
 Pousada de Alpendurada (Vd.Vol.3, ED14) 
 Museu Nacional Soares dos Reis (Vd.Vol.3, ED15) 
 Registo na R. Joaquim António de Aguiar/ Coimbra (Vd.Vol.3, R1) 
 Registo na R. da Loiça (Vd.Vol.3, R2) 
 Registo na R.do Almoxarife/ R. dos Sapateiros (Vd.Vol.3, R4) 
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Figura 142 |Cena hagiográfica antonina – Santo António cura 
um noviço tentado – na nave da Igreja de Santo António dos 

Olivais em Coimbra.  
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.  

FA 

Figura 143 | Pormenor do remate do emolduramento de 
painel do lado da Epístola na nave da igreja do antigo Colégio 

de Santo António da Pedreira em Coimbra. 
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib. 

 FA 
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O aprendizado ornamentista, habituado a riscar talha, tornou o artista hábil 

na conceção dos enquadramentos das composições azulejares, mais do que nas 

reservas figurativas. Conhecedor das regras de representação da perspetiva em 

superfícies planas, e dos preceitos de escala dos ornatos para que se 

harmonizassem com a dimensão total dos revestimentos e malha do reticulado 

azulejar, operou a desmaterialização das superfícies murárias, metamorfoseando-

as, em jeito de máquinas retabulares, em dinâmicas estruturas cheias de 

volumetrias, jogos de avanços e recuos, povoando-as de uma ampla panóplia de 

ornatos de sugestão escultórica. A carga ornamental que tanto gosta de exacerbar 

é assim condicionada pelas formas e ritmos da arquitetura subjacente e também 

das arquiteturas criadas, adquirindo simultaneamente expressão escultórica 

através do seu sugestionamento volumétrico, característica a que não será 

estranha a sua experiência como riscador de retábulos [Fig. 144]. 

O artista explora, portanto, o conceito de organização monumental dos 

revestimentos azulejares, constituindo para o centro de Coimbra o expoente 

máximo neste tipo de formulação. Esta experiência terá beneficiado e sido 

estimulada pelo gosto vigente na época pela extroversão, pelos efeitos 

cenográficos e acentuação da carga ornamental, que serão aliás característicos à 

pintura de azulejo do período da Grande Produção Joanina.  

Já a pintura das reservas figurativas revela, ao nível do desenho, 

problemas de escala, perspetiva e tratamento anatómico das figuras, aspetos que 

serão compensados pela atenção dada aos pormenores e do acentuado lirismo. 

Como efeitos reveladores de grande criatividade na utilização dos vários recursos 

disponíveis para a criação de diferentes texturas, é frequente o recurso a 

esponjados, raspados/esgrafitados, aguadas mais ou menos diluídas, e 

sobreposição de pinceladas. Riffarto acusa assim a procura de novos valores 

plásticos na pintura do azulejo, aliados a aspetos reveladores de espontaneidade 

na representação de alguns pormenores [Fig. 145-147]. 

As obras associadas à sua participação, com algumas soluções decorativas 

aproximadas ao trabalho do lisboeta Nicolau de Freitas, revelam na carga 

decorativa aplicada nos emolduramentos grande extroversão, a qual ostenta 

composições de muitos fingidos arquitetónicos, trabalhando o seu efeito teatral 

enquanto boca de cena das figurações narrativas [Fig. 148]. A acentuação do 

peso    

 
Figura 144 | Revestimento cerâmico 
aplicado no pilar de arranque do 
arco de sustentação do coro alto da 
igreja do antigo Colégio de Santo 
António da Pedreira. 
2.º quartel do século XVIII, António 
Vital Riffarto atrib. 
FA 
 

 

 
Figura 145 | A aplicação do 
esgrafito como complemento ao 
tratamento delicado da pintura. 
Pormenor de painel do ciclo 
narrativo dedicado à iconografia do 
Amor Divino. 
Jardim da Casa-Museu Bissaya 
Barreto. 
Proveniência desconhecida. 
2.º quartel do século XVIII, António 
Vital Riffarto atrib. FA. 
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Figura 146 | Pormenor da pintura de menino-atlante onde é possível percecionar alguns dos recursos estilísticos 
utilizados pelo pintor (pinceladas sobrepostas, pinceladas cruzadas, pinceladas finas – tratamento dos cabelos – 
pinceladas pouco diluídas – nas zonas de sombra – e ainda esponjados, aplicados no fundo). 
Igreja do antigo Convento das Carmelitas de Aveiro. 
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib. 
FA. 

Figura 147 | O uso dos esponjados em pormenor da cena de Diana matando o Dragão (sátiros espreitando 
por entre a vegetação) no revestimento do claustro superior da Sé do Porto. 
1733-1734, António Vital Riffarto. FA 
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Figura 148 | Cena galante e seu emolduramento cenográfico no grande painel da parede oeste do 
claustro superior da Sé do Porto. 
1733-1734, António Vital Riffarto. FA. 

Figura 149 | Revestimento cerâmico aplicado na parede do lado do Evangelho na capela-mor da igreja da Misericórdia de 
Mangualde. 
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib. 
FA 
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do ornato, de evidente filiação ao barroco romano, vai compensar as deficientes 

capacidades de desenho da anatomia das figuras, efeitos de profundidade, escala 

e perspetiva. 

As estruturas dos enquadramentos arquitetónicos que concebe para as 

grandes e contínuas superfícies azulejadas nos diversos interiores refletem o seu 

profundo conhecimento sobre os valores espaciais e o impacto dos efeitos 

ilusórios, montando cenograficamente estruturas arquitetónicas e escultóricas 

trabalhadas habilmente em tromp l’oeil. São frequentes os exemplos que 

exploram os efeitos de recorte, deixando entrever fundos com apontamentos de 

paisagens ou simplesmente com trechos de céus onde abundam nuvens e aves, 

como estratégia visual para aumento da perceção da profundidade do conjunto 

[Fig. 148-149].  

A gramática ornamental que utiliza compreende as várias hierarquias de 

anjos (querubins, serafins com túnicas, anjos-fama), meninos, sanefas com 

lambrequins e panejamentos de franjas e borlas, grinaldas de flores e frutos, 

mascarões e carrancas, enrolamentos de acantos, conchas, plumas e ainda, nas 

obras que indiciam uma cronologia mais tardia, a inserção de motivos que 

anunciam o estilo Regência [Fig. 150]. O cuidado manifesto no desenho e pintura 

destas formas é demonstrativo do elogio do ornato que o artista pratica nas obras 

de azulejo e que consideramos a sua principal marca distintiva.  

Como complemento de composições dilatadas, ou em composições 

secundárias, é típica a solução de inclusão de figuras de romeiros de chapeirão e 

capa, e também de eremitas (sobretudo em núcleos de temática sacra), ou 

somente de vegetação, à semelhança do que se verifica na realidade azulejar 

nacional da época. 

Para além dos grandes ciclos figurativos, encontramos na produção de 

António Vital Riffarto outros exemplos de menor escala que se associam a 

tipologias menos frequentes na produção azulejar coimbrã, casos dos registos 

votivos (Vd. Vol.3, EARP29, R1, R2, R4) [Fig. 151], das cruzes de via-sacra (Vd. 

Vol.3, EARP23) [Fig. 152], e do mostruário de relógio proveniente da igreja do 

antigo Mosteiro de Santa Maria de Seiça (Vd. Vol.3, ED9) [Fig. 153]. Para alguns 

destes exemplos, verifica-se que também a uma menor escala o artista insiste na 

aplicação dos seus valores escultóricos e exacerbação do léxico ornamental. 

 
Figura 150 | Pormenor do 
emolduramento aplicado no 
revestimento cerâmico do claustro 
superior da Sé do Porto. 
1733-1734, António Vital Riffarto. 
FA. 
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Figura 151 | Registo devocional com a representação de 
N.ª Sr.ª do Carmo como Menino salvando as Almas do 
Purgatório, aplicado num prédio entre a Rua do 
Almoxarife e a Rua dos Sapateiros. 
2.ºquartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib. FA. 

Figura 152 | Cruz de via sacra com a legenda «ESTA HE A 
3.A ESTA(Ç)ÃO» aplicada na superfície murária exterior da 
igreja Matriz de Ega (Condeixa-a-Nova). 
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib. FA. 

 

Figura 153 | Mostrador de relógio proveniente da fachada da 
igreja do antigo Mosteiro de Santa Maria de Seiça. 
Coleção do Museu Municipal Dr. Santos Rocha, Figueira da 
Foz. 
2.ºquartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib. FA. 
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3.1.2.4. Autores anónimos ou com obra não identificada para a 

primeira metade de Setecentos. 
 

Por entre o vasto leque de intervenientes ativos nas olarias da cidade de 

Coimbra recenseados nas fontes documentais para a primeira metade do século 

XVIII (PAIS et alli, 2007: 137-144; Vd. Anexo 1), surgem algumas indicações de 

artífices especializados na área da produção azulejar para os quais 

desconhecemos ainda obras associadas. Ao mesmo tempo, a realidade com que 

nos confrontámos in situ aponta vários exemplos, sobretudo para o 2.º quartel do 

século XVIII, de características técnico-artísticas distintas que pressentem a 

intervenção de diferentes mãos, constatação aferida pela observação de estilos 

de desenho e pintura dissemelhantes.  

Ainda dentro da periodização do Ciclo dos Mestres temos o Autor 

Desconhecido I que associamos aos painéis da sacristia da igreja do antigo 

Colégio de Santo António da Pedreira300. Trata-se de um exemplo de 

características isoladas na produção azulejar coimbrã, possivelmente 

contemporâneo da obra azulejar pintada por Manuel da Silva para a Sé de Viseu.  

O seu estilo de pintura acusa alguma liberdade no tratamento dos fundos, 

recorrendo a diferentes técnicas que variam desde as pinceladas enérgicas ao 

nível da vegetação e árvores – praticando a técnica da sobreposição de 

pinceladas, de modo a conferir volumetria aos elementos – à aplicação de zonas 

de mancha e, pontualmente, esponjados [Fig. 154-155].  

No que concerne às figuras, entende a importância do modelado, mas 

revela-se pouco eficaz na sua técnica pela ausência do necessário esbatimento 

das pinceladas nas zonas de transição do claro-escuro [Fig. 156]. Sobressai a 

acentuação da marcação da linha de contorno das formas representadas, bem 

como o deficitário tratamento dos pormenores anatómicos das figuras e 

desequilibrada noção de escala dos vários elementos que integram a composição 

[Fig. 157-158]. Como aspeto particular e distintivo realçamos a abordagem facial 

das personagens, as quais ainda que estereotipadas, sobressaem do conjunto 

pela expressão sorridente dada à maioria das personagens. 

                                                      
300 Vol.3, EACMC10. 

 
Figura 154 | Pormenor da vegetação 
no fundo da composição em painel 
aplicado na sacristia da igreja do 
antigo Colégio de Santo António da 
Pedreira. 
1.º quartel do século XVIII, Autor 
Desconhecido I. 
FA. 

 

 
Figura 155 | Outro pormenor. 
Revestimento azulejar da sacristia da 
igreja do antigo Colégio de Santo 
António da Pedreira. 
1.º quartel do século XVIII, Autor 
Desconhecido I. 
FA. 
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Figura 156 | Detalhe da cena representativa do Milagre 
Eucarístico da Mula por Santo António. 
Revestimento azulejar da sacristia da igreja do antigo 
Colégio de Santo António da Pedreira. 
1.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido I. 
FA. 

Figura 157 | A figura de Santo António na cena do Milagre 
do Pé Decepado. 
Revestimento azulejar da sacristia da igreja do antigo 
Colégio de Santo António da Pedreira. 
1.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido I. 
FA. 

Figura 158 | Santo António em oração. Destacamos a expressão sorridente da figura e os problemas na 
representação da perspetiva (livro aberto) e detalhes anatómicos (mão). 
Revestimento azulejar da sacristia da igreja do antigo Colégio de Santo António da Pedreira. 
1.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido I. 
FA. 
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Na órbita de Riffarto, ou como pretensos concorrentes, terão atuado os 

Autores Desconhecidos II e III. As obras destes autores situam-se no 2.º quartel 

do século XVIII, com alguns núcleos datados para a década de 1740, no caso do 

Autor Desconhecido II. A destrinça entre os dois autores é possível pelo 

reconhecimento de determinadas características técnicas e formais próprias a 

cada um, que constituem as suas “assinaturas” formais, sendo constatáveis pela 

simultaneidade de incidência entre os diversos núcleos analisados. 

Sobre a obra que associamos ao denominado Autor Desconhecido II, 

conectamo-la a um conjunto de catorze núcleos, localizados em Coimbra e sua 

área de influência [Quadro 21], para os quais reconhecemos alguma unicidade 

formal. Enquanto características próprias a este autor, identificamos um estilo 

marcadamente gráfico na sua técnica de desenho, incipiente no tratamento 

anatómico das figuras, no trabalho de modelado, escala e perspetiva, denotando 

ao mesmo tempo uma expressiva atenção dada aos pormenores descritivos das 

figuras (ao nível dos acessórios e traje, explorado os efeitos de sugestionamento 

das diferentes texturas) e ornatos dos emolduramentos, praticando o 

favorecimento de uma técnica de pintura muito dependente do desenho e 

privilegiando as linhas de contorno na diferenciação dos vários elementos da 

composição [Fig. 159].  
 

QUADRO 21 
AUTOR DESCONHECIDO II 

OBRA ATRIBUÍDA 
ATRIBUIÇÕES: Solar dos Pais do Amaral (escadaria e salão nobre) (Vd. Vol.3, EAC16) 

 Igreja do antigo Convento de Santo António de Aveiro (nave) (Vd. Vol.3, EACMC6) 
 Igreja do antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus (capela do dormitório) (Vd. Vol.3, EACMC12) 
 Igreja de Santo António dos Olivais (sanefas fingidas capelas dos passos) (Vd. Vol.3, EACMC21) 
 Convento de Santa Teresa (frontal altar de Santo António) (Vd. Vol.3, EACMC27) 
 Igreja Matriz de São Paio de Arcos de Anadia (1747) (capela-mor) (Vd. Vol.3, EARP1) 
 Capela de N.ª Sr.ª da Alegria de Almalaguês (capela-mor) (Vd. Vol.3, EARP7) 
 Capela do Crucifixo (Vd. Vol.3, EARP14) 
 Igreja Matriz de Seixo de Gatões (Vd. Vol.3, EARP32) 
 Igreja do Divino Espírito Santo de Tapéus (Capela do Santíssimo) (Vd. Vol.3, EARP34) 
 Capela de São Roque ou de N.ª Sr.ª do Pilar (1746) (nave) (Vd. Vol.3, EARP42) 
 Igreja da Misericórdia de Mangualde (1746) (nave) (Vd. Vol.3, EARP46) 
 Museu Nacional Machado de Castro (MNMC inv.1174) (Vd. Vol.3, ED7) 
 Museu Nacional do Azulejo (Registo N.ª Sr.ª da Conceição, 1750) (MNAz inv.6109) (Vd. Vol.3, ED11) 

 

No caso do Autor Desconhecido III, a sua obra é menos abundante, 

correspondendo in situ a apenas seis núcleos azulejares [Quadro 22], a maioria  

  

 
Figura 159 | Detalhe de figura 
feminina em painel na capela-mor da 
Igreja Matriz de São Paio de Anadia. 
1747, Autor Desconhecido II. 
FA. 
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AUTOR DESCONHECIDO II  
EXEMPLOS DE ANALOGIAS FORMAIS ENTRE OS NÚCLEOS IDENTIFICADOS 
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circunscrita a Coimbra, constituindo o núcleo da sacristia da Capela de N.ª Sr.ª da 

Esperança de Abrunhosa do Ladário (Sátão)301 a exceção a essa regra. De uma 

forma geral, o autor acusa sérias dificuldades ao nível do desenho: muitos 

problemas nas descrições anatómicas, uma deficiente noção de escala e 

perspetiva. A pintura releva modelados mal conseguidos [Fig.160], com aspetos 

grosseiros, por exemplo no recurso a pinceladas cruzadas no tratamento do claro-

escuro.  

Todavia, há casos reveladores de aspetos muito interessantes na sua 

realização pictural, alguns deles demonstrativos de arrojo e experimentalismo, 

explorando diferentes efeitos de aguadas, esponjados e ténue aplicação de 

raspados. Destacamos especificamente o núcleo da capela-mor da igreja do 

antigo Convento de Santo António de Penela302, uma obra enquadrável nos 

meados do século XVIII (talvez a mais tardia do conjunto), onde o criativo trabalho 

de pintura compensa as limitações ao nível do desenho, tratamento anatómico, 

escala e perspetiva – revelando-se espontânea nas pinceladas não disfarçadas, 

autónomas em relação à figuração, livres na aplicação das gradações do azul, 

dramáticas na inclusão de manchas intensas, por vezes recorrendo a esponjados 

[Fig.161]. 
 

QUADRO 22 
AUTOR DESCONHECIDO III 

OBRA ATRIBUÍDA 
ATRIBUIÇÕES:  Colégio do Carmo (capela doméstica) (Vd. Vol.3, EACMC18) 

Igreja do antigo Mosteiro de Santa Maria de Semide (capela-mor) (Vd. Vol.3, EACMC28) 
Igreja do antigo Convento de Santo António de Penela (capela-mor) (Vd. Vol.3, EACMC31) 
Capela de N.ª Sr.ª da Esperança de Abrunhosa do Ladário (sacristia) (Vd. Vol.3, EARP49) 
Casa-Museu Bissaya Barreto (estufa, painel São Diogo) (Vd. Vol.3, ED8) 
Registo na Rua do Corvo, N.º46-48 (Vd. Vol.3, R3) 

 

 

Para os meados do século XVIII, décadas de 1740-1750, atuam mais dois 

mestres pintores de azulejo que permanecem por identificar – Autores 

Desconhecidos IV e V – operando particularmente na órbita dos monges crúzios. 

Referimo-nos aos que participam nos conjuntos azulejares que permanecem in 

situ no edifício do antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus303 – igreja, sacristia,   

                                                      
301 Vol.3, EARP49. 

302 Vol.3, EACMC31. 

303 Vol.3, EACMC12. 

 
Figura 160 | Pormenor de duas 
figuras no painel da Entrada de Cristo 
em Jerusalém, ilustrativa do desenho 
fruste e pintura grosseira praticada 
pelo pintor de azulejo. 
Sacristia da Igreja de Abrunhosa do 
Ladário. 
2.º quartel do século XVIII, Autor 
Desconhecido III. 
FA. 
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Figura 161 | Pormenor da técnica de pintura da vegetação em fundo de painel na capela-mor da 
igreja do antigo Convento de Santo António de Penela: recorre a pinceladas sobrepostas, 
esponjados e esgrafito. Aspeto denunciador de um tratamento livre e de algum gosto pelo 
experimentalismo da pintura cerâmica. 
2.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido III. 
FA. 
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AUTOR DESCONHECIDO III 
EXEMPLOS DE ANALOGIAS FORMAIS ENTRE OS NÚCLEOS IDENTIFICADOS 
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sala do capítulo, refeitório, corredor do dormitório – e, no Jardim de Santa Cruz304, 

nos espaldares dos bancos, do jogo da Pela à fonte da Sereia.  

O Autor Desconhecido IV atua em ambos os conjuntos azulejares 

mencionados [Quadro 23], cujos emolduramentos revelam já a nítida filiação ao  

estilo Regência, e em alguns casos pré-anunciando o Rococó (veja-se a 

assimetria das formas das molduras aplicadas no conjunto dos bancos junto à 

fonte da Sereia), sendo singular e marcante, de uma forma geral, o traço fino do 

desenho, com bastantes pormenores de tratamento miniatural [Fig.162].  

O artista denota predileção por trabalhar sobre fundos neutros, pouco 

elaborados ao nível da pintura por aguadas, verificando-se, num significativo 

número de exemplos, áreas completamente despidas, o que resulta no realce dos 

fundos brancos estaníferos, e consequentemente, em composições com residuais 

efeitos de profundidade [Fig.163]. Pela observação de numerosos detalhes 

descritivos das várias figurações que seleciona para as suas composições, e das 

diferentes tramas e texturas simuladas nos enquadramentos, sente-se a estima 

que cultiva pelos pormenores [Fig.164-165].  

A pincelada é, então, presa ao desenho, contida e ponderada. Verifica-se o 

recurso a esponjados, aplicados de forma calculada, concretamente na 

representação da vegetação [Fig.166]. Igual postura se utiliza no recurso ao 

esgrafito, aposto em casos muito precisos, como nos pontos de queda de água 

em fontes [Fig.167]. Todavia, os marmoreados fingidos revelam-se notoriamente 

uma predileção do artista, com interessantes e bem conseguidos efeitos ao nível 

dos emolduramentos, sendo exemplo paradigmático o revestimento da nave da 

igreja do antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus. Este núcleo é, aliás, o mais 

equilibrado e harmonioso apurado para o autor, com bons resultados no efeito 

volumétrico dos emolduramentos, observando-se a curiosa solução da utilização 

de uma espessa linha de contorno no perfil exterior e interior das molduras, que 

faz acentuar a projeção das arquiteturas fingidas na direção do espetador 

[Fig.168].  

QUADRO 23 
AUTOR DESCONHECIDO IV - OBRA ATRIBUÍDA 

ATRIBUIÇÕES:   Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus (igreja, sacristia, refeitório) (Vd. Vol.3, EACMC12) 
Parque de Santa Cruz (espaldares dos bancos) (Vd. Vol.3, EACMC26) – 1749 
Museu Nacional do Azulejo, Painéis ciclo Apocalipse (Projeto Devolver ao Olhar) (Vd. Vol.3, ED11) 

                                                      
304 Vol.3, EACMC26. 

 
Figura 162 | Detalhe do revestimento 
azulejar aplicado nos espaldares de 
bancos no Jardim de Santa Cruz. 
2.º quartel do século XVIII, Autor 
Desconhecido IV. 
FA. 

 

 
Figura 163 | Anunciação no 
revestimento da nave da igreja do 
antigo Mosteiro de São Jorge de 
Milreus. 
2.º quartel do século XVIII, Autor 
Desconhecido IV. 
FA. 
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Figura 164 | Cisne em cena 
paisagística num painel do espaldar 
de banco no Jardim de Santa Cruz 
de Coimbra. 
1749I, Autor Desconhecido IV. 
FA. 

Figura 165 | Pormenor de dossel com a 
simulação de têxtil de brocado com franja. 
Coro alto da igreja de São Jorge de Milreus. 
2.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido 
IV. 
FA. 

Figura 166 | Esponjado em aplicação contida e 
controlada na representação de vegetação de 
fundo de composição. 
Jardim de Santa Cruz de Coimbra. 
1749, Autor Desconhecido IV. 
FA. 

Figura 167 | Aplicação de esgrafito nos 
pontos de queda da água em fonte. 
Antigo Mosteiro de São Jorge de 
Milreus, igreja – capela-mor. 
2.º quartel do século XVIII, Autor 
Desconhecido IV. 
FA. 

Figura 168 | Composição ornamental com recurso a 
efeitos de marmoreados fingidos. 
Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, igreja – nave. 
2.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido IV. 
FA. 

Figura 169 | Detalhe de painel em 
avançado estado de degradação, 
exemplo da introdução de notas de 
policromia ao nível dos 
emolduramentos. 
Jardim de Santa Cruz de Coimbra. 
1749, Autor Desconhecido IV. 
FA. 
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Outro aspeto de realçar é a introdução da policromia, adicionando ao azul, 

o amarelo e o manganês, ora nos emolduramentos [Fig.169] – painéis da 

escadaria do jogo da pela e espaldares dos bancos nos primeiros patamares no 

Jardim de Santa Cruz – ora pontualmente nas reservas figurativas – cena de luta 

de touros na escadaria do jogo da pela do referido jardim. 

Relativamente à obra que atribuímos ao Autor Desconhecido V, 

correspondente aos painéis do antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus aplicados 

nas paredes laterais da sala do capítulo (composições ornamentais) [Fig.170] e 

ala SE do corredor do dormitório (composições figurativas de temática 

paisagística), podemos associar-lhe genericamente um forte sentido ornamental, 

pelos motivos selecionados para as suas composições e estilo miniatural 

depositado no esforço descritivo dos pormenores de alguns elementos.  

O seu grande contributo será a utilização de um reportório iconográfico, 

dentro da temática paisagística, absolutamente raro na azulejaria coimbrã e pouco 

comum no panorama azulejar nacional da época (décadas de 1740-1750): as 

paisagens de chinoiseries [Fig.171]. No conjunto estão aplicadas 37 cenas 

diferentes, em painéis individuais ou agrupando duas ou mais cenas, oscilando 

entre simples paisagens pontuadas por vegetação, aves (esboçadas em vôo 

picado) e arquiteturas de feição oriental (pontes e construções com telhados 

projetados), e composições mais elaboradas que integram figurinhas de chapéu 

de abas largas pescando, regressando da caça, passeando, ou ainda embarcados 

[Fig.172-175].  

A conceção das composições das reservas figurativas é algo inconstante, 

em certos casos cuidada na distribuição dos elementos, em outros precipitada. 

Em todo o caso o desenho acusa um traço ingénuo, revelando problemas na 

representação perspética e escala dos elementos, e também dificuldade em 

conferir profundidade às cenas. A pintura está totalmente subordinada ao 

desenho, manifestando rudeza, reconhecendo-se o movimento das pinceladas 

sobrepostas nas zonas de mancha, aspeto denunciador do pouco domínio técnico 

do artista na pintura cerâmica. Socorre-se também de efeitos esponjados 

aplicados na representação de alguma vegetação, e ainda a marmoreados 

fingidos, limitados aos emolduramentos. 

  

 
Figura 170 | Composição 
ornamental aplicada como espaldar 
dos bancos da sala do cabido. 
Antigo Mosteiro de São Jorge de 
Milreus (Coimbra). 
2.º quartel do século XVIII, Autor 
Desconhecido V. 
FA. 
 
 

 
Figura 171 | Detalhe do 
revestimento azulejar aplicado no 
corredor do dormitório do antigo 
Mosteiro de São Jorge de Milreus 
(Coimbra). 
2.º quartel do século XVIII, Autor 
Desconhecido V. 
FA. 
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Figura 172 | Paisagem de chinoiserie com figuras 
atravessando ponte. 
Corredor do Dormitório (ala SE) do antigo Mosteiro de 
São Jorge de Milreus. 
2.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido V. 
FA. 

Figura 173 | Paisagem de chinoiserie com figura e 
arquiteturas de feição orientalizante. 

Corredor do Dormitório (ala SE) do antigo Mosteiro de 
São Jorge de Milreus. 

2.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido V. 
FA. 

Figura 174 | Paisagem de chinoiserie com arquiteturas de feição 
orientalizante. 
Corredor do Dormitório (ala SE) do antigo Mosteiro de São Jorge de 
Milreus. 
2.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido V. 
FA. 

Figura 175 | Outro exemplo de cena paisagística, menos elaborada 
onde a feição orientalizante apenas é sugerida pela introdução das 

características aves em vôo picado. 
Corredor do Dormitório (ala SE) do antigo Mosteiro de São Jorge de 

Milreus. 
2.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido V. 

FA. 
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Figura 176 | Cena de costumes – tourada – integrada em painel duplo no silhar que reveste o corredor 
do dormitório (ala SE) do antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus. 
2.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido V. 
FA. 

Figuras 177-179 | Três pormenores que testemunham o tratamento miniatural da pintura e o gosto pelos 
pormenores descritivos. 
Corredor do Dormitório (ala SE) do antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus. 
2.º quartel do século XVIII, Autor Desconhecido V. 
FA. 
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Por entre o conjunto surge também uma cena de tourada que 

consideramos importante realçar pela raridade da iconografia no panorama da 

azulejaria coimbrã e nacional [Fig.176-179]. Esta cena é também sintomática das 

dificuldades técnicas do artista, nomeadamente no fruste trabalho de 

profundidade, praticamente ausente pela opção de um fundo neutro e 

desproporção de escala entre os diferentes elementos que integram a 

composição: veja-se a diferença entre a escala do grupo da lide a pé, à esquerda, 

e as figuras empoleiradas nas guardas e assistência nos camarotes, à direita.  

Nos restantes painéis do corredor do dormitório, com a mesma composição 

nos emolduramentos e incidindo também em cenas paisagísticas (algumas delas 

integrando episódios bíblicos como Caim matando Abel ou Parábola do Filho 

Pródigo), terá atuado um colaborador, de estilo ainda mais bisonho, verificando-se 

um desenho muito mais fruste, pouco seguro e cuidado, revelando sérias 

dificuldades nas representações anatómicas das figuras e arquiteturas, fraca 

noção de escala, profundidade e perspetiva [Figs. 180-181].  

A pintura reflete os problemas no desenho, sendo bastante primária e 

assumindo igualmente um aspeto rude. Denota estar mais preocupada em 

preencher a composição, do que em oferecer quadros cuidados e harmoniosos ao 

espetador. Como efeitos alternativos ao estilo simplista das reservas figurativas, 

explora efeitos agitados na simulação dos marmoreados dos emolduramentos, e 

nos quadros figurativos inclui maioritariamente efeitos de esponjados na 

representação da massa vegetal das copas das árvores. Introduz ainda, em 

alguns painéis, notas de manganês em elementos pontuais, alguns dos quais 

experimentando efeitos de esgrafito (note-se o torneado dos troncos das árvores 

no painel Caim matando Abel). 

Segundo os dados apurados nos registos paroquiais (PAIS et alli, 2007: 

134-145) e fundo notarial de Coimbra (Vd. Anexo 1), no 2.º quartel do século XVIII 

ocorre o falecimento do azulejador José de Gois (atv.1696-†1731), do mestre 

oleiro Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) (PAIS et alli, 2007:141) e, 

possivelmente, do pintor Manuel da Silva (atv.1703-1736).  

A par de António Vital Riffarto (1700-atv.1739), já abordado, estarão ativos 

na produção de azulejos em Coimbra outros intervenientes para os quais 

desconhecemos obra associada. Referimo-nos aos já mencionados Francisco 

 
Figura 180 | Caim matando Abel, 
pormenor de painel no corredor do 
dormitório no antigo Mosteiro de São 
Jorge de Milreus. 
2.º quartel do século XVIII, 
colaborador do Autor Desconhecido V. 
FA. 
 

 
Figura 181 | Parábola do filho 
prodigo, pormenor de painel no 
corredor do dormitório no antigo 
Mosteiro de São Jorge de Milreus. 
2.º quartel do século XVIII, 
colaborador do Autor Desconhecido V. 
FA. 
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Santos e Gouveia pintor de azulejo (atv.1738-1739)305, em princípio trabalhando 

com António Vital Riffarto, e Agostinho de Paiva II (ca.1702-†1757), filho de 

Agostinho de Paiva I (atv.1695-†1734), citado como mestre de oleirias e 

azullijador em 2 de abril de1745306, e ainda, à família Rego para a qual colhemos 

referências a cinco intervenientes diferentes radicados em Coimbra e ativos na 

arte do azulejo. 

Comecemos por Basílio do Rego (atv. 1743-1750), imputado na 

documentação notarial como ladrilhador de azulejos ou azulejador, na verdade, 

mais um exemplo da migração de artistas e artífices a partir de Lisboa; natural da 

freguesia de Santa Justa de Lisboa é, em 13 de setembro de 1743, assistente em 

Coimbra, sendo casado com Mariana de Seiça natural de Ançã (PAIS et alli, 2007: 

53).  

Já em Coimbra terá constituído família, uma vez que são frequentes as 

menções aos seus filhos na documentação paroquial entre as décadas de 1730 e 

1740. Os seus filhos homens casam todos com filhas do oleiro Agostinho de Paiva 

I (atv.1695-†1734) (PAIS et alli, 2007: 152, 154): Bento José do Rego (atv. 1735-

1756)307 ladrilhador de azulejos casa a 2 de janeiro de 1735 com Bernarda Maria 

Teresa (PAIS et alli, 2007: 142, 152), Bernardo do Rego (atv. 1741-1747)308 

oficial de azulejador casa em 10 de maio de 1741 com Eufémia Maria (PAIS et alli, 

2007: 142, 152) e José do Rego (atv.1748) azulejador casa com Maria do 

Espírito Santo Paiva (PAIS et alli, 2007: 143, 152). Também dentro do meio oleiro, 

                                                      
305 PAIS et alli, 2007: 142. 

306 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 5, n.º20. 

307 Em 1744 Bento José do Rego assina como testemunha presente numa nota de procuração em 

que Cosme Francisco Guimarães mercador de Coimbra constituía como seus procuradores vários 

mercadores da cidade de Lisboa, sendo identificado como azollijador. Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 

5, N.º15. Em 1754 tinha as suas cazas de morada na Rua de Tingerodilhas, pagando de foro a 

Bento José Ferreira de Gouvea 20 mil reis cada hum anno Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 6, N.º6. 

Foi mordomo da Confraria de Santa Justa e Santa Rufina, ereta no Mosteiro de Santa Cruz, já que 

a 16 de julho de 1756, sob essa condição constituía, juntamente com o mestre de olaria branca 

Manoel Gomes Figueira, como procurador da referida confraria Francisco Lourenço de Sequeira 

solicitador do número da Relação da cidade do Porto. Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 6, N.º10. 

308 Bernardo do Rego oleiro assina como uma das testemunhas presentes numa nota de compra 

que fez Manoel Gomes Figueira oleiro de louça branca a 11 de setembro de 1744. Vd. Vol.2, 

Secção 1, Quadro 5, N.º14. 
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a sua filha Maria Teresa Rego contrairá matrimónio com o pintor de louça António 

Gomes (PAIS et alli, 2007: 152). Para a mesma época surgem ainda referências 

ao azulejador Brás do Rego (atv1743-1747) (PAIS et alli, 2007: 143), 

desconhecendo-se até à data a relação de parentesco com Basílio do Rego (atv. 

1743-1750). 

Para Basílio do Rego (atv. 1743-1750), parece-nos que se deva associar 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, mencionado por José Manuel Tedim (TEDIM, 1996: 535). O autor 

apresenta-o como artífice do Porto, na publicação do resumo da comunicação 

«Basílio Rego – Mestre de Azulejos do Porto Setecentista» – nas atas do VI 

Simpósio Luso-Espanhol de História da Arte (TEDIM, 1996: 533-536).  

José Tedim indica no mencionado resumo que o contrato teria sido 

realizado entre Manuel Gomes e João Gomes, moradores na freguesia de São 

Miguel de Lazarim (?) Comarca de Lamego e o «mestre de azulejo» Basíleo 

Rego, para este lhes fazer a obra de azulejo do Corpo da Igreja daquela freguesia 

por preço de duzentos mil reis (TEDIM, 1996: 535). No mesmo texto, o autor 

lamentava nada ter encontrado in situ aquando da sua deslocação à região de 

Lamego com a intenção de encontrar o produto final deste contrato (TEDIM, 1996: 

536). 

Ao confrontarmos o texto de José Tedim, de imediato nos interrogámos se 

o nosso azulejador Basílio do Rego (atv. 1743-1750), natural de Lisboa e radicado 

em Coimbra, não seria o mesmo interveniente do contrato celebrado no Porto 

para a feitura de uma obra de azulejo na comarca de Lamego, uma hipótese 

plausível face ao modus operandi verificado para António Vital Riffarto (1700-

atv.1739).  

Ao mesmo tempo, face à dúvida apontada pelo autor sobre a leitura do 

nome da freguesia, gerou-se-nos algum alento em relação à hipótese de poder vir 

a corresponder a um dos dois núcleos azulejares que tínhamos para aquela 

cronologia na região de Lamego, integrados no elenco que constituímos como 

conjunto de objetos de análise associados ao rótulo «azulejaria de fabrico 

coimbrão»309. Procurámos então analisar o documento no Arquivo Distrital do 

Porto, tendo como ponto de partida a simples referência fornecida por José 
                                                      
309 Vol.3, EARP44, EARP45. 
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Manuel Tedim de que o mesmo pertencia ao 8.º cartório notarial do Porto, e 

datado do ano de 1750. 

Após a localização do documento em causa, a folhas 156v-157v do Livro 

229 daquele cartório notarial – Obrigação a factura de huma obra de azulejo que 

faz o Mestre Bazilio do Rego – a nossa leitura conclui que a escritura é celebrada 

entre Manuel Gonçalves e João Esteves, moradores na freguesia de São Miguel 

do Omezio (e não de Lazarim), Comarca de Lamego,  

«como procuradores de Manuel Monteiro, Domingos Esteves, Pedro 

Mendes e Antonio Monteiro da mesma freguesia e Manuel Gaspar e 

Bento Fernandes como administradores da Igreja da dita freguesia 

[…]»310, 

e Bazilio do Rego, mestre azulejador, morador ao Padrão das Almas extramuros 

da cidade do Porto. O mestre azulejador ficava ajustado 

«em lhes fazer a obra de azulejo do corpo da igreja da freguesia por 

preço de duzentos mil reis sendo a contta delle mestre de azulejo o 

nesessario para a dita obra e todos os materiais para o assento delle 

e obra de mais e carretos e com efeito disse elle dito Mestre Bazilio 

do Rego que por este instrumento se obrigava pelos ditos duzentos 

mil reis a fazer a dita obra do azulejo de todo o corpo da dita Igreja 

com toda a prefeisão cobrindo do dito azulejo branco e azul em que 

na pintura delle sejam cobertas com os passos da vida de Nossa 

Senhora todas as paredes do dito corpo da dita igreja sendo por sua 

conta todo o azulejo necessário e metirias para o acento delle 

carretos e acento com toda a prefeiçao como a este se pede e para 

assim o comprir dice que obrigava sua pessoa e todos seos bens 

moveis e de raiz presentes e logo aceitou […]»311. 

O azulejo – declararao ellas partes que o dito azulejo serão sinco milheiros 

pouco mais ou menos312 – seria, portanto, destinado a revestir o corpo da igreja 

da freguesia de São Miguel do Omezio – isto é, do Mezio (Castro Daire), 

pertencente à antiga comarca de Lamego – com azulejo azul e branco figurando 

                                                      
310 Arquivo Distrital do Porto, Secção Notarial do Porto, 8.º Cartório, Liv. 229, fls.156v-157v 

Obrigação a factura de huma obra de azulejo que faz o Mestre Bazilio do Rego, Porto, 9 de abril 

de 1750, Livro de notas do tabelião João de Sousa.  

311 Arquivo Distrital do Porto, Secção Notarial do Porto, 8.º Cartório, Liv. 229, fls.156v-157. 

312 Arquivo Distrital do Porto, Secção Notarial do Porto, 8.º Cartório, Liv. 229, fl.157v. 

 
Figura 182 | Igreja Matriz de São 
Miguel do Mezio (Castro Daire). 
Fachada principal. 
FA. 
 

 
Figura 183 | Assinatura de Basílio 
do Rego mestre de azulejo no 
contrato de obra de azulejo 
celebrado na cidade do Porto com 
fregueses de São Miguel do Mezio, 
a 9 de Abril de 1750. 
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os Passos da Vida de Nossa Senhora, a fazer pelo preço de duzentos mil reis, 

ficando à conta do mestre de azulejo Basílio do Rego todo o azulejo, carretos e 

materiais para o seu assentamento. No momento de celebração da escritura é 

ainda declarado que 

«[…] Manuel Gonçalves e João Esteves em nome dos ditos seos 

constituintes atras conteudos e declarados derao ao dito mestre cem 

mil reis em dinheiro de contado a conta da dita obra que o sobredito 

mestre recebeo em bom dinheiro de contado que elle contou e 

recebeo e dice estava certa a dita quantia de prestação […]»313. 

Deveras digna de nota é a relação de proximidade revelada entre Basílio do 

Rego e Nicolau Nazoni [Fig. 184], sendo que o mestre azulejador apresenta o 

arquiteto como seu fiador no presente contrato: 

«[…] dava para seo fiador e principal pagador a Niculao Nanzoni 

Arquiteto morador a Corpo da Guarda o qual estando prezente disse 

que muito da sua vontade sem constrangimento de pessoa alguma 

ficava por fiador e principal pagador do dito mestre e se obrigava a 

que dece asi emteira satisfação ao que obrigado fica em cazo que 

falte elle, como seu fiador e principal pagador [fl.157v] se obrigava 

toda satisfazer como deveda sua própria […]»314. 

A revisão da leitura do documento revelado por José Manuel Tedim vem, 

portanto, corrigir o nome da freguesia de localização da igreja para a qual foi 

celebrada a escritura da obra em causa, permitindo correspondê-la com o núcleo 

azulejar da Igreja de São Miguel do Mezio, atualmente pertencente ao concelho 

de Castro Daire315. Deste modo, as nossas suspeitas sobre se estaríamos perante 

o artífice radicado em Coimbra vêem-se reforçadas pela correspondência com o 

referido núcleo azulejar associado à produção coimbrã (SIMÕES, 2010: 167) que 

integrámos no conjunto de núcleos em análise nesta tese.  

A retificação da leitura da escritura em causa permitiu determinar a datação 

do conjunto, a autoria da obra, o encomendador, e reforçar a atribuição às olarias 

conimbricenses, bem como a suspeita de estarmos perante um ciclo narrativo de 

                                                      
313 Arquivo Distrital do Porto, Secção Notarial do Porto, 8.º Cartório, Liv. 229, fl.157. 

314 Arquivo Distrital do Porto, Secção Notarial do Porto, 8.º Cartório, Liv. 229, fl.157-157v. 

315 Vol.3, EARP44. 

 
Figura 184 | Assinatura de Nicolau 
Nazoni no contrato de obra de 
azulejo celebrado na cidade do 
Porto entre o mestre de azulejo 
Basílio do Rego e fregueses de São 
Miguel do Mezio, a 9 de Abril de 
1750. 
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temática mariana316. Nesta última dimensão, importa realçar o aspeto singular que 

caracteriza o núcleo azulejar tal como se apresenta nos dias de hoje: um 

revestimento totalmente desordenado, sem uma leitura formal possível, situação 

difícil de entender, e que apenas se torna viável de ser explicada com uma 

hipotética associação a um possível problema surgido na fase de finalização da 

obra, aquando do seu assentamento [Fig.185].  

A existência dos azulejos in situ, ainda que mal colocados, fazem confirmar 

através das evidências formais fragmentadas uma correspondência com os dados 

descritos no contrato, assim como a sobreposição cronológica, ou seja, confirmam 

que a obra foi cumprida até à finalização do transporte dos carretos de azulejos. A 

má colocação dos mesmos – não havendo memória na comunidade do Mezio de 

algum dia terem estado na sua posição correta317 – indicia que provavelmente o 

assentador tenha faltado à sua tarefa, ficando a finalização da obra em suspenso 

até ao momento em que alguém teve a iniciativa de os assentar. Não entendendo 

a lógica das marcações no tardoz, vendo-se incapacitado de montar o “puzzle” 

preocupou-se em agrupar motivos da mesma família formal (mãos, rostos, 

querubins, flores de grinaldas, palmas), e a tentar reconstituir os letreiros 

associados às várias cenas que integrariam o ciclo narrativo. Sabemos ainda que, 

nos anos 70 do século XX, parte do revestimento azulejar foi destruído, aquando 

da reformulação do espaço da nave, nomeadamente o apeamento do púlpito318. 

Da observação dos espécimes da Igreja de São Miguel do Mezio ressaltam 

os característicos problemas técnicos da produção azulejar de Coimbra, 

nomeadamente, o esmalte estanífero amarelecido e a abundância de defeitos na 

camada do vidrado, particularmente de picados / olhinhos e refervidos [Fig.187]. 

No que toca às questões estilísticas do desenho, pressentimos, a partir dos vários 

fragmentos de quadros figurativos, a pouca firmeza do traço, a definição das 

formas dependente da linha de contorno, e a dificuldade na representação correta  

                                                      
316 Algo que suspeitávamos devido aos vários fragmentos de legendas que apontavam para a 

predominância de iconografia mariana, somados aos dados das memórias paroquiais de 1758 que 

informam que a igreja tinha dois altares colaterais ambos com invocação mariana: Nossa Senhora 

do Rosário e Nossa Senhora da Conceição (QUEIRÓS, 2006: I, 273).  

317 Vol.3, EARP44. 

318 Vd. Vol.3, EARP44. 

 
Figura 185 | Revestimento 
cerâmico na nave da igreja de São 
Miguel de Mezio. 
1750, Basílio do Rego (mestre 
azulejador). 
FA. 

 

 
Figura 186 | Pormenor do 
revestimento cerâmico na capela-
mor da igreja de São Miguel de 
Mezio. 
1750, Basílio do Rego (mestre 
azulejador). 
FA. 

 

 
Figura 187 | Picados no vidrado 
1750, Basílio do Rego (mestre 
azulejador). 
Igreja de São Miguel de Mezio, nave 
FA. 
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  Figuras 188 - 192 | Vários pormenores do revestimento azulejar observado na Igreja Matriz de São Miguel do Mezio tal 
como se apresenta atualmente. 
Igreja de São Miguel do Mezio, nave e capela-mor. 
1750, Basílio do Rego (mestre azulejador). 
FA. 
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das anatomias. Ao nível da pintura observamos nos vários trechos (em unidades 

eventualmente pertencentes a emolduramentos) um gosto algo tenebrista, 

apostado em explorar efeitos acentuados de claro-escuro, trabalhando os 

modelados por manchas com recurso a aguadas mais ou menos diluídas, e 

esbatidos. 

A ausência de qualquer indicação segura e evidente de que o centro de 

fabrico onde Basílio do Rego operou para a feitura da obra em análise tenha sido 

Coimbra, ainda que as características técnicas a façam encaixar na produção 

coimbrã – os mencionados problemas ao nível da cozedura do vidrado e a 

dimensão média da unidade (131x131mm) –, obrigam-nos a deixar esta questão 

em aberto. Acresce a contradição entre os dados biográficos que o apontam como 

radicado na cidade do Mondego àquela data (9 de Abril de 1750), e a indicação no 

contrato enquanto morador ao Padrão das Almas extramuros da cidade do Porto. 

Assim, não excluímos que Basílio do Rego tenha trabalhado com oleiros do Porto 

(Vila Nova), ainda que este centro produtor seja historiograficamente, para a área 

do azulejo, pouco significativo. 

 

 

 

Certo é que as relações da família Rego com a cidade do Porto seriam 

frequentes. A 21 de maio de 1748, Bernardo do Rego, filho do mestre azulejador 

Basílio do Rego, identificado também como azulejador (azulligador), e sua mulher 

Eufémia Maria, constituíam como seus procuradores o Doutor Caetano da Silva 

Figura 193 | Exemplo de um painel com o agrupamento de mãos e alguns pormenores de rostos 
Igreja de São Miguel do Mezio, nave. 
1750, Basílio do Rego (mestre azulejador). 
FA. 
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Madureira advogado da Relação do Porto e José Lourenço Gonçalves solicitador 

das despesas e numero da mesma Relação319. 

À exceção de Basílio do Rego (atv. 1743-1750) e a sua associação ao 

núcleo da Matriz de São Miguel do Mezio, ainda não foi possível identificar a obra 

de azulejaria dos restantes intervenientes, seus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
319 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º43.  

A 9 de junho de 1751 o mesmo Bernardo do Rego, então identificado como pintor de azulejo, 

assinava como testemunha numa escritura de procuração em que José Simões do lugar do 

Beiçudo (Vila Seca, Condeixa-a-Nova), antigo termo de Coimbra, constituía como seu procurador 

António José Ferreira e outros da cidade do Porto. Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 6, N.º4. 
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3.1.3. Segunda Metade de Setecentos. 
 

3.1.3.1. Salvador de Sousa Carvalho (ca. 1727-†1810), a afirmação do 

Rococó em Coimbra, e seu legado. 
 

Estabelecendo a continuidade da relação das olarias de Coimbra com as de 

Lisboa – ligação remota, como já tivemos oportunidade de mencionar – e, 

concretamente, no campo da azulejaria, surge Salvador de Sousa Carvalho (ca. 

1727-†1810), nascido em Lisboa cerca de 1727 320, figura marcante para a 

produção azulejar coimbrã da segunda metade de Setecentos, e primeiro exemplo 

na realidade conimbricense de um pintor especializado unicamente no azulejo, ao 

contrário das anteriores gerações de intervenientes na pintura de azulejo, de 

experiência polivalente, como vimos.  

Ter-se-á formado na oficina dos pintores Valentim de Almeida (1692-1779) 

e seu filho Sebastião de Almeida (1727-1779), uma vez que está documentado 

como sua testemunha em dois atos de reconhecimento de dívida realizados no 

âmbito do processo de inventário e partilhas do mestre ladrilhador Bartolomeu 

Antunes (1668-1753) (MANGUCCI, 2003b: 139, 147-148) 321. Os dois documentos 

celebrados a 19 de novembro de 1754, e revelados por António Celso Mangucci, 

colocam Salvador de Sousa no meio oficinal daqueles mestres pintores de 

azulejo, ao ser apresentado como testemunha dos mesmos perante o inquiridor 

José Rodrigues da Costa, no âmbito dos atos de reconhecimento das dívidas de 

16 136 reis e 15 510 reis, respetivamente, que lhes ficou a dever Bartolomeu 

Antunes. Juntamente com o oficial de ladrilhador Thomas de Barros e o pintor de 

azulejo Martinho Jozé, também testemunhas (MANGUCCI, 2003b: 147-148), 

nesses documentos 322 o pintor de azulejo Salvador de Sousa declara ter de idade 

                                                      
320 Com base num documento recolhido do livro da visita da freguesia de São João da Cruz do ano 

de 1767, publicado por Prudêncio Quintino Garcia, onde Salvador de Sousa declara ter de idade 

40 anos. GARCIA, 1923: 325-328. 

321 A estratégia de atuação do famoso ladrilhador lisboeta consistia na sub-empreitada, a diversos 

pintores de azulejo lisboetas, do fornecimento de azulejos para as obras que contratualizava, e a 

documentação parece indicar uma colaboração frequente com os pintores Valentim de Almeida e 

Sebastião de Almeida, dois conhecidos pintores da cidade de Lisboa. 

322 ANTT, Casa da Suplicação, Inventários Orfanológicos. Processo de Inventário e Partilhas de 

Bartolomeu Antunes, seguido de Catarina Rosa, Letras B, Maço20, Caixa 587. Processo de 
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25 anos, ser morador na Rua da Madragoa, e ter conhecimento que os 

justificantes haveriam feito várias obras de pintura de azulejo ao defunto 

Berthomoleu Antunes para as suas obras de ladrilhador, e que entre eles havia 

contas em que o defunto lhes hera devedor de varias obras que lhes fizera mas 

não sabe o de quanto (MANGUCCI, 2003b: 147-148).  

Temos, portanto, Salvador de Sousa, em vésperas do Grande Terramoto 

de Lisboa, a residir em Lisboa em pleno contexto das olarias lisboetas 

(MANGUCCI, 2003b: 139, 147-148). A catástrofe poderá ter precipitado alguma 

mudança no seu percurso que, como atesta a documentação, parecia estar já 

bem firmado no meio lisboeta. A mudança para Coimbra terá sido, então, a 

solução.  

Em 10 de julho de 1756 aquele pintor de azulejos casava em Coimbra, na 

Igreja de Santa Justa, com Teresa Rosa, neta de Agostinho de Paiva I (atv.1695-

†1734), filha de Bernarda Maria Paiva e do ladrilhador Bento (José) do Rego 

(atv.1735-1756) (PAIS et alli, 2007: 89, 143, 152). O registo de assento do 

matrimónio declara-o como viúvo, um dado que reforça as nossas suspeitas sobre 

uma implicação direta da tragédia do Megassismo no seu trajeto pessoal.  

A ligação à capital do reino mantém-se, tal como comprovam as notas de 

procuração que apurámos na consulta ao fundo notarial de Coimbra 

denunciadoras da manutenção de contactos com Lisboa: a primeira, datada de 18 

de junho de 1759, na qual Manoel dos Santos da cidade de Lisboa o nomeia 

como seu procurador em Coimbra 323; as restantes, datadas de 29 de julho de 

1770 e de 7 de setembro de 1772, respetivamente, dirigida juntamente com outros 

mestres oleiros de Coimbra a um advogado da Casa da Suplicação de Lisboa 324, 

e, individualmente, a Jozé Maria Baranda da cidade de Lisboa 325. 

O facto de assinar umas vezes como Salvador de Sousa e outras como 

Salvador de Sousa Carvalho suscitou dúvidas a vários investigadores, entre os 

quais Santos Simões, sobre a verdadeira identidade do artista, sendo questionado 

se seriam pessoas distintas, eventualmente com algum grau de parentesco direto, 

                                                                                                                                    
Inventário e Partilhas de Bartolomeu Antunes, seguido de Catarina Rosa. Publicado por 

MANGUCCI, 2003b:147-148 

323 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 6, N.º15.  

324 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 8, N.º1. 

325 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 8, N.º3. 
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ou se a mesma pessoa (SIMÕES, 1979: 39). As assinaturas da documentação da 

Universidade, e as dos painéis assinados de distintas formas da Casa-Museu 

Bissaya Barreto (átrio da planta baixa, ED8 326, «Salvador de Çouza») e do Museu 

Nacional Machado de Castro («No ano de 1784 fes Souza Carvalho», MNMC 

inv.12238 327), proveniente do Mosteiro de Semide, contribuíram para a confusão 

[Figs. 194-195]. Constatámos que o mesmo se verifica na documentação notarial, 

todavia, a coincidência da grafia não deixa margem para dúvidas, tratando-se da 

mesma pessoa.  

Os registos paroquiais revelam que em 1759 era batizado o seu filho, de 

nome Dionísio (PAIS et alli, 2007: 89), o qual se tornará herdeiro da arte de seu 

pai. Dionísio José de Sousa Carvalho (ca.1759-atv.1800), ativo em 1794 como 

mestre de fabrica de azulejo, garantirá a continuidade da lição do azulejo 

coimbrão, como teremos oportunidade de desenvolver adiante. 

Um contrato de arrendamento, datado de 18 de setembro de 1760, alvo de 

análise num estudo da nossa autoria 328, associou Salvador de Sousa Carvalho ao 

fornecimento de azulejos para a igreja do Colégio das Ursulinas de Pereira, um 

objeto artístico cripto-histórico, cuja sobrevivência in situ teria sido bastante útil 

para a presente investigação, por se tratar da única obra de azulejo documentada 

para a produção coimbrã anterior à laboração da Fábrica de Telha da 

Universidade (1773-1779), onde o artista assumiu papel de destaque como 

administrador. Os dados revelados nesse documento apuraram as relações entre 

os seus intervenientes, sendo pela primeira vez patenteada a fama que reunia o 

seu trabalho, em época anterior à laboração da olaria universitária, sendo 

considerado de primoroza prefeição.  

Lavrada pelo tabelião António Lopes da Cruz Freire, aquela escritura 

recolhida no fundo notarial de Coimbra, respeita a um contrato de arrendamento 

por nove anos de umas tendas de olaria branca existentes no Terreiro de São 

Miguel (?) da cidade de Coimbra, tendo como intervenientes o Bacharel Custódio 

Pacheco Rezende, o mestre de tendas de olaria Manoel Gomes Figueira 

                                                      
326 Vd. Vol.3, ED8. 

327 Vd. Vol.3, ED7. 

328 SANTOS, 2008-2009: 379-398. Vd. Vol.2, Secção 3, Doc.1. 

 
Figura 194 | Assinatura de Salvador 
de Sousa Carvalho no painel da 
Visitação do conjunto de iconografia 
mariana aplicado no átrio de entrada 
da planta baixa da Casa-Museu 
Bissaya Barreto. 
Último quartel do século XVIII. 
FA. 
 

 
Figura 195 | Pormenor da assinatura 
no painel proveniente do Mosteiro de 
Santa Maria de Semide, datado de 
1784, atualmente pertencente à 
coleção do Museu Nacional Machado 
de Castro. 
MNMC inv.12238. 
Foto José Pessoa, DDF/IMC. 
 



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

302 

(atv.1728-†ca.1760), e o pintor de azuleijo Salvador de Sousa, todos moradores 

na mesma 329. 

Custódio Pacheco de Resende – casado com D. Maria Joaquina de 

Rezende e residente na freguesia de São Bartolomeu em Coimbra 330 – é 

identificado neste contrato como procurador da comunidade religiosa feminina do 

Colégio das Ursulinas da vila de Pereira, tendo apresentado ao tabelião a 

procuração celebrada a 10 de maio de 1760 e assinada pela Madre Superiora D. 

Luiza Maria das Chagas, pela sua assistente D. Maria Inácia das Chagas, pelas 

conselheiras D. Catarina Maria das Chagas e D. Inácia Maria das Chagas e ainda 

pela discreta D. Maria das Chagas, documento que lhe concedia todos os poderes 

331.  

António Correia Góis elaborou, a partir dos dados do Livro de entradas de 

religiosas do Colégio das Chagas de Cristo, um inventário das educandas que 

ingressaram naquela instituição entre 1753-1852 332, sendo possível deduzir a 

partir desses dados a proximidade de Custódio Rezende com as religiosas 

Ursulinas de Pereira, uma vez que naquele instituto de formação feminina terão 

ingressado quatro filhas suas 333.  

A razão da intervenção das religiosas Ursulinas neste contrato – 

concernente ao aluguer pelo período de nove anos de umas tendas de olaria 

branca, que foram propriedade do falecido Agostinho de Paiva II (ca.1702-†1757) 

                                                      
329 AUC – Fundo Notarial de Coimbra, Lv.88, fl.116v. 

330 GÓIS, 2005: 115, 117, 119. 

331 Esta procuração é copiada pelo tabelião António Lopes da Cruz Freire na parte final do 

documento. AUC – Fundo Notarial de Coimbra, Tabelião António Lopes da Cruz Freire, Lv.88, 

fl.119. 

332 Durante o funcionamento do Colégio das Ursulinas de Pereira, entre 1753 e 1848, foram ali 

admitidas cerca de meio milhar de educandas, provenientes de várias partes do reino. António 

Correia Góis recenseou 503 educandas para esse período, a partir de dados recolhidos em vários 

tipos de fontes primárias: livro de entradas de religiosas, livros notariais e paroquiais, entre outros. 

GÓIS, 2005: 113-149. 

333 A saber: «. D. Maria Vitória de Rezende […] Entrou em setembro de 1755 e tomou o hábito de 

Religiosa. […]; Ana Angélica […] É irmã de D. Maria Vitória Resende, entrou a 8 de agosto de 

1755. […]; Caetana Rosa […] Entrou a 8 de setembro de 1762. […]; Luíza Tomázia de Rezende 

[…] Entrou a 13 de novembro de 1765. […]».GÓIS, 2005: 115, 117, 119. 
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334 – prende-se com o facto de estas lhe pertencerem por cabeça de huma 

religiosa professa naquela casa (Maria do Rosário), filha e herdeira daquele oleiro, 

e irmã de duas educandas de nome Benta e Luiza, a quem o pai recolheo no dito 

Colegio […] estipullando dar lhe alimentos 335.  

Da mesma parte das religiosas Ursulinas – na qualidade de senhorias – 

surge o mestre de tendas de olaria Manoel Gomes Figueira (atv.1728-†ca.1760) 

336 como tutor das duas filhas órfãs de Agostinho de Paiva II (ca.1702-†1757), as 

quais, como foi já referido, e com base no mesmo documento, eram também 

educandas naquele colégio. O inventário das educandas realizado e publicado por 

António Correia Góis indica duas das três irmãs, ao mesmo tempo que completa a 

sua filiação e fornece a freguesia de morada dois pais em Coimbra: 

. «[…] Benta Maria da Encarnação, filha de Agostinho de Paiva e 

sua mulher D. Engrácia Maria do Espírito Santo, residentes em 

Coimbra na freguesia de São João da Cruz. Entrou a 8 de dezembro 

de 1755.  

. Luísa Clara, filha de Agostinho de Paiva e de sua mulher D. 

Engrácia Maria do Espírito Santo, residentes na freguesia de São 

João da Cruz em Coimbra. Entrou em 1757 no dia dos Santos 

Inocentes. É irmã da educanda Berta Maria da Encarnação, a residir 

no Colégio desde 1755. […]» 

(GÓIS, 2005: 115, 116) 

Um requerimento próximo do dia 28 de maio de 1760, copiado por António 

Lopes da Cruz Freire no contrato de arrendamento em análise, integra uma 

declaração por parte da Madre Superiora das Ursulinas de Pereira que refere que: 

                                                      
334 Agostinho de Paiva, nascido cerca de 1702, filho do mestre de tendas Agostinho de Paiva I 

(atv.1695-†1734), casa em 10 de maio de 1740 com Engrácia Maria do Espírito Santo – que 

casaria em segundas núpcias, a 26 de maio de 1758, com Manuel da Costa Brioso (ca.1708-

†1783) (PAIS et alli: 71) – e falece a 13 de agosto de 1757, conforme está o assento de óbito da 

freguesia de Santa Cruz. PAIS et alli,139, 154. Vd. Anexo 1. 

335 AUC – Fundo Notarial de Coimbra, Tabelião António Lopes da Cruz Freire, Lv.88, fl.118v. 

336 Manuel Gomes Figueira mestre de olaria branca, mordomo da confraria de Santa Justa e Santa 

Rufina (1756), é filho de António Gomes Figueira e Helena de Paiva, sobrinho de Agostinho de 

Paiva I (atv.1695-†1734), irmão de Teresa de Paiva, e Madres Maria Xavier da Conceição e Roza 

Antónia de Jesus, religiosas no Mosteiro de N.ª Sr.ª de Campos de Sandelgas (Ordem Terceira de 

São Francisco), primo de Agostinho de Paiva II (ca.1702-†1757), Luíza Maria de São João 

Baptista, também religiosa Recolhida no Mosteiro de Sandelgas. Vd. Anexo 1. 
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Para além destas é ainda adicionada uma condição extraordinária, a 

cumprir por Salvador de Sousa, que se revela de substancial relevância para o 

conhecimento da sua atividade artística e, simultaneamente, para o conhecimento 

histórico-artístico do Colégio das Ursulinas da vila de Pereira e o que 

hipoteticamente foi o seu espaço sacro. Como cláusula obrigatória para o 

cumprimento do contrato surge a obrigatoriedade em o arrendatário dar todo o 

Azuleijo que for precizo para a Igreja do mesmo Collegio, ressalvando que todo o 

emporte delle só será descontado no produto deste arendamento depois de pago 

Marcos de Oliveira da divida que lhe devem as ditas orphas educandas como 

Erdeiras do dito seu paii 341. 

Era exigido ao pintor de azulejo que a obra que fosse feita com toda a 

primoroza prefeição como elle costuma, o que denuncia não só o alto padrão de 

exigência por parte das religiosas Ursulinas na seleção de um produto artístico 

que iria guarnecer um dos mais importantes espaços da vida em comunidade, 

como que esse alto padrão de qualidade era já característico e plenamente 

assumido na produção do artista. O cuidado na seleção do produto é também 

anunciado pelos pormenores técnicos requeridos que exigiam que na produção 

daquele revestimento cerâmico se lhe pusesse bom vidro fino, e azul, de certa 

forma um indício da escolha de um produto requintado. 

Ficou estabelecido que o preço do dito fornecimento de azulejos seria 

descontado na dita renda a vinte e nove mil reis por milheiro 342. Por comparação 

com valores por milheiro e gastos totais apurados para episódios de fornecimento 

de azulejos saídos das oficinas de Lisboa, em cronologia próxima à deste 

contrato, e considerando que os azulejos encomendados corresponderiam em 

princípio a um ciclo narrativo, verificamos que o valor praticado por milheiro é 

                                                                                                                                    
dirigido ao Curador Geral pela Madre Superiora das Ursulinas em que esta – informando que, uma 

vez que as educandas tinham ficado sem açistencia tanto para o alimento como para o vestido, o 

seu rendimento tinha sido aplicado para pagamento da dita dívida e, ainda, considerando que 

entre os bens estavão humas tendas de olarias que pretendia arrendar por nove anos a Salvador 

de Souza e esse arrendamento lhe seria útil – lhe pedia para ordenar que se fizesse o 

arrendamento das ditas tendas pello referido tempo e que o tutor das órfãs o assinasse ficando o 

arendatario obrigado a satisfazer a suplicante enquanto as educandas existissem no Colégio. 

340 AUC – Fundo Notarial de Coimbra, Tabelião António Lopes da Cruz Freire, Lv. 88, fl.117. 

341 AUC – Fundo Notarial de Coimbra, Tabelião António Lopes da Cruz Freire, Lv. 88, fl.117. 

342 AUC – Fundo Notarial de Coimbra, Tabelião António Lopes da Cruz Freire, Lv. 88, fl.117. 
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ligeiramente inferior à média praticada pelas olarias lisboetas [Quadro 24], um 

aspeto que otimiza o fator concorrencial do produto de Salvador de Sousa 

Carvalho. 
 

QUADRO 24 
PREÇOS PRATICADOS PELAS OLARIAS LISBOETAS 

NA 2.A METADE DO SÉCULO XVIII 
(MANGUCCI, 1998: 35; MANGUCCI, 2003: 430; PIRES, 1924-1926: I, 425; ALMEIDA, 2004. I, 115-116.) 

OBRA PREÇO FINAL DO 
MILHEIRO 

1754: azulejos de brutesco para a sala de receção do Palácio dos Marqueses de Abrantes, 
fornecido pelo oleiro Francisco de Sales (cobra 14 mil reis o milheiro) e pintados pelo pintor 
de azulejo Valentim de Almeida (cobra 20 mil reis o milheiro). 

34 000 reis  
(figurativos) 

1770: azulejos do claustro do cemitério no Mosteiro de São Martinho de Tibães provenientes 
de Lisboa - gastos com a substituição por azulejos finos de brutesco de cores. 

35 000 reis 

1780-1784: azulejos para o palácio Nacional de Queluz, segundo a despesa assinada pelo 
pintor Manuel da Costa Rosado. 
«516 azolejos, de pintar a 25 reis cada hum emporta em 12$900, de oleiro a 14 reis casa 
emporta 7$224, de cortar e emdireitar o dito azolejo a 3 reis, emporta 1$548». 

42 000 reis 

 

Sobre a data de entrega dos ditos azulejos o contrato estipula que a obra 

deveria ficar posta e açente no seu lugar the o fim de Novembro do mesmo ano 

de 1760, sendo somente o dito Collegio obrigado alem do dito desconto, a 

mandallo conduzir para elle, e dar a cal para o dito acento, e de comer ao offeçial 

que o açentar, ficando por conta delle arendatario toda a mais despeza que for 

presiza the o dito azuleijo ficar asentado na dita Igreja 343. Verifica-se, portanto 

que as despesas com o transporte, cal necessária ao assentamento dos azulejos, 

alimentação do oficial ladrilhador, não ficariam por conta do arrendatário mas sim 

da comunidade das Ursulinas de Pereira.  

Para uma cronologia situada no final da década de 1760, Luísa Arruda 

atribui a Salvador de Sousa Carvalho a pintura da figura de convite, peça rara e 

única in situ que conhecemos para o azulejo de fabrico coimbrão, bem como da 

restante obra azulejar da Casa Nobre dos Gomes Pires em Couto do Mosteiro 

(EAC18/ EARPV9) (ARRUDA, 1993: 106). 

Em 1767, encontrar-se-ia novamente viúvo, tal como aponta o sumário das 

testemunhas da devassa da visita realizada pelo Pe. D. Marcelino da Encarnação, 

cónego regular da Congregação de Santa Cruz de Coimbra, à igreja e freguesia 

de São João de Santa Cruz de Coimbra, em 11 de fevereiro de 1767. Este 

                                                      
343 AUC – Fundo Notarial de Coimbra, Tabelião António Lopes da Cruz Freire, Lv.88, fl.117. 
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documento publicado por Prudêncio Quintino Garcia (GARCIA, 1923: 325-329) e 

anteriormente citado, resulta de uma nota recolhida no Livro da Visita da 

Freguesia de São João de Santa Cruz no anno de 1767 (GARCIA, 1923: 325-

328). Nele Salvador de Sousa surge como Testemunha 90.º no sumário das 

testemunhas da devassa, e é declarado da seguinte forma:  

«Salvador de Sousa, pintor de Azolejo, viuvo, morador nas Olarias 

desta cidade, que disse ter de edade 40 annos».  

(GARCIA, 1923:325-328) 

Salvador de Sousa Carvalho tornar-se-ia num dos mais reconhecidos 

mestres de olaria da cidade, sendo o seu trabalho bastante requisitado na cidade 

e região, tal como parece indicar a obra azulejar in situ que nos foi possível 

analisar [Quadro 25].  

O seu sucesso repercutiu-se rapidamente numa situação económica 

favorável que lhe permitiu auxiliar o seu irmão Frei Álvaro da Purificação, frade 

franciscano arrábido, quando esse se desfradou para permanecer no estado 

sacerdotal no secullo, fazendo-lhe um dote de património de dois olivais 

localizados nos arredores de Coimbra, que comprou entre 1774 e 1775 344, de 

maneira a que para milhor e com decência se pudesse sustentar no dito estado 

sacerdotal 345.  

A boa condição económica de Salvador de Sousa Carvalho, testemunhada 

pelos dados referidos, coincide precisamente com a fase em que é chamado a 

assumir a coordenação da recém-criada Fábrica da Telha da Universidade (1773-

1779), construída para prover o fornecimento de cerâmica de construção às obras 

de melhoramento do corpo central da Universidade, com produção de azulejo, 

telha e tijolo. Nesse âmbito, a sua intervenção está documentada desde 1773, 

quando assume a direção técnica da fábrica, por isso recebendo 240 reis de 

gratificação diária. Deixará o cargo de administrador em 1775, ainda por razões 

desconhecidas, passando o testemunho da direção da fábrica a Manuel da Costa 

Brioso (atv.1773-1784), permanecendo, contudo, como colaborador na produção 

daquela manufatura.  

O programa decorativo operado no Paço das Escolas está bem 

documentado nos Livros das Obras da Universidade, e as referências ao nome 
                                                      
344 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 8, N.os 6-8. 

345 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 8, N.º 9.  
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QUADRO 25 
SALVADOR DE SOUSA CARVALHO 

OBRA DOCUMENTADA versus OBRA ATRIBUÍDA 
NÚCLEOS ÂNCORA:1773-1774, Paço das Escolas (escada do corredor interno do palácio; galeria Norte; Sala do Senado – antiga 

sala do dossel; sala ao pé da Livraria; salas do palácio, dois gabinetes do palácio) (Vd. Vol.3, EAC4). 
s.d., assinado Salvador de Çouza, Casa-Museu Bissaya Barreto (átrio planta baixa)(Vd. Vol.3, ED8). 
1790, Oratório do antigo Paço Episcopal de Coimbra (Vd. EARPV3). 

ATRIBUIÇÕES: ca.1773-, Paço das Escolas (sala de aula nos Gerais, planta baixa, ala Norte; sala de aula junto à Capela de São 
Miguel; átrio da Capela de São Miguel, Gabinete do reitor, Quarto do rei, Sala do Senado, Sala das Congregações) 
(Vd. Vol.3, EAC4). 
Edifício das Ciências Naturais (atual dala do depósito da biblioteca do Departamento de Ciências da Terra) (Vd. 
Vol.3, EAC4). 
Casa da Baía (Vd. Vol.3, EAC9). 
Paço de Maiorca (Vd. Vol.3, EAC10). 
Casa nobre do Conselheiro José Maria de Alpoim/ Solar da Rede (Vd. Vol.3, EAC14). 
Solar dos Pais do Amaral (salão de Baile – ciclo Mundo ao Contrário) (Vd. Vol.3, EAC16). 
Solar de Cassurrães (Vd. Vol.3, EAC17). 
ca.1760, Casa Nobre dos Gomes Pires/ Solar dos Costas (Vd. Vol.3, EAC18/EARPV9). 
Solar dos Condes de Prime (Vd. Vol.3, EAC20). 
Mosteiro de Santa Maria de Arouca (sala do capítulo) (Vd. Vol.3, EACMC2). 
Igreja do antigo Convento de São Domingos de Aveiro (Vd. Vol.3, EACMC5). 
Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª da Conceição de Cantanhede (Vd. Vol.3, EACMC8). 
Colégio de Santo Agostinho (aula) (Vd. Vol.3, EACMC9). 
Colégio de Santo António da Pedreira (capela da portaria, capela-mor) (Vd. Vol.3, EACMC10). 
Colégio de Santa Rita (Vd. Vol.3, EACMC11). 
Mosteiro de Santa Cruz (capelas claustro do silêncio) (Vd. Vol.3, EACMC15). 
ca.1760, Colégio de São Bernardo (painéis deslocalizados no átrio de entrada palacete novecentista e claustro 
NO) (Vd. Vol.3, EACMC17). 
Colégio do Carmo (claustro-planta baixa; igreja -capela de N.ª Sr.ª da Piedade) (Vd. Vol.3, EACMC18). 
Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais (painéis na fachada da Capela de N.ª Sr.ª da Conceição) 
(Vd. Vol.3, EACMC21). 
Colégio de São Jerónimo (átrio da portaria, escadaria, vestíbulo 1.º piso) (Vd. Vol.3, EACMC23). 
Colégio das Artes (claustro, espaldar de fonte) (Vd. Vol.3, EACMC24). 
Convento de Santa Teresa de Coimbra (atual sala da biblioteca) (Vd. Vol.3, EACMC27). 
Igreja do antigo Convento de Santo António de Penela (nave) (Vd. Vol.3, EACMC31). 
Igreja do antigo Convento de São Francisco de Mesão Frio (capela lateral) (Vd. Vol.3, EACMC36). 
Igreja Matriz de São Miguel de Celavisa (capela lateral do lado da Epístola) (Vd. Vol.3, EARP4). 
1770, Igreja Matriz de Cernache (Vd. Vol.3, EARP5). 
Igreja Matriz de São Martinho (Vd. Vol.3, EARP16). 
Igreja da Colegiada de São Salvador (nave e coro alto) (Vd. Vol.3, EARP17). 
1782, Estação dos Passos da Paixão em Condeixa-a-Nova (Vd. Vol.3, EARP21). 
Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca (Vd. Vol.3, EARP25) – teve originalmente espaldar recortado. 
Capela de Nossa Senhora de Seiça (Vd. EARP27). 
Igreja Matriz de São Tomé de Mira (Vd. EARP28). 
Igreja da Misericórdia de Pereira (capela-mor) (Vd. EARP31). 
Capela de Nossa Senhora da Conceição de Mouronho (capela-mor, registo inferior) (Vd. EARP35). 
Igreja Matriz de São Vicente, Guarda (Vd. EARP38). 
Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo de Papízios (Vd. EARP43). 
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Viseu (Vd. EARP51). 
Capela do senhor dos Aflitos da Quinta da Lamarosa (Vd. EARPV1). 
Oratório da casa da Quinta da Lamarosa (Vd. EARPV2). 
Capela de Santo António da Quinta do Cardal (Vd. EARPV6). 
Capela de N.ª Sr.ª das Dores da Quinta da Conraria (Vd. ED4). 
Museu Nacional Machado de Castro (Vd.ED7, MNMC inv.11229, MNMC inv.11228, MNMC inv.11778). 
Museu Nacional do Azulejo (Vd. ED11, MNAz inv.6178, MNAZ inv.6111, MNAz inv.264 e painel Decapitação de 
São João baptista – projeto Devolver ao Olhar). 
Biblioteca Pública Municipal do Porto (Painel Estigmatização de São Francisco, Vd. ED16). 
Registo na Capela de São Francisco de Midões (Vd. Vol.3, R6). 
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deste artista abundam por entre essa documentação, surgindo designado como 

pintor de azulejo entre 1773 e 1774 (GUIMARÃES, 1932: 47; CARVALHO, 1933: 

273). As notas de despesa com as obras da Universidade, associadas a lanços 

relativos a obras de azulejaria registadas no livro 1.º da Despesa com as Obras, 

assinalam a 10 de junho de 1773 – numa altura em que a Fábrica de Telha da 

Universidade estava em construção, não se tendo iniciado ainda a sua laboração 

– o pagamento de 600 reis ao pintor de azulejo Salvador de Sousa, por dois dias, 

cobrados a 300 reis cada, ocupados a por o azulejo na Salla do Palacio, tendo o 

mesmo sido acompanhado por hum oficial (pago a 240 reis por dia) que andou no 

mesmo 346. 

De acordo com os mesmos registos, para a semana que findou a 19 de 

junho de 1773 reporta-se, a propósito da Sala Grande dos Actos, a remoção dos 

trastes da Sala para a varanda, de modo a preparar a intervenção de Salvador de 

Souza pintor de azulejo. Quase um mês depois, na semana terminada a 10 de 

julho 347, foram pagos ao mesmo 600 reis por dois dias despendidos com o 

assentamento de azulejos naquela sala (reassentamento de azulejo antigo?).  

Em setembro de 1773 já se assentava azulejo na escada nova que vai para 

o Exame Privado, de acordo com uma nota de pagamento a João da Silva, de 840 

reis por andar quatro serões a assentar azulejo 348, surgindo no mesmo mês mais 

indicações à participação dos pedreiros mestres: Joaquim Ferreira de Celas, 

Joaquim do Valle, João da Silva, Luís da Silva e António Domingues, pagos pelas 

horas dedicadas a assentar azulejo, e ainda a João Vicente Torres que recebe 80 

reis por alguns serões a limpar o mesmo azulejo 349. No mês seguinte, a 16 de 

outubro, o official azulejador Manuel da Cruz 350 recebe 2400 reis, pagos por dez 

dias (a 240 cada dia) a assentar azulejo, e mais 1560 reis por 6 dias e meio 351. 

                                                      
346 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 5. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º5. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.3. 

347 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 5. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º5. MORA, 1993: 143. 

348 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 5. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º5. MORA, 1993: 144. 

349 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 5. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º5. MORA, 1993: 144. 

350 Manoel da Cruz (Valle) (atv.1773-1796). Natural de Lisboa, o azulejador Manuel da Cruz era 

assistente na Rua de João Cabreira em 1780, tendo sido noivo de Benta Roza, filha do pintor de 

 
Figura 196 | Assinatura de Salvador 
de Sousa Carvalho como 
administrador da Fábrica de Telha da 
Universidade.  
AUC, Fundo da Universidade de 
Coimbra – Documentos de Despesas 
de Obras, Cx.5 (Vd. Vol.2, Secção 2, 
Doc.9). 
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Em novembro de 1773, para a semana de 20 a 27, está documentado um 

pagamento de 91 210 reis, sobre o fornecimento de 1480 azulejos de orelha para 

os torreões do Paço das Escolas, e quase três milheiros de azulejo (2935 

unidades) ditos roixo para a escada do corredor interno do Palácio, que da galeria 

da sala dos capelos desce para o claustro dos Gerais (GUIMARÃES, 1932: 48; 

MORA, 1993: 145). Os preços praticados por milheiro foram, então, os seguintes: 

azulejos de orelha 18$ 000 reis 
azulejo decorado a roixo 22$ 000 reis352. 

 
De acordo com esses conteúdos documentais estão-lhe, portanto, 

associados os azulejos de composição ornamental, ditos roixo (reserva central 

preenchida com marmoreados a manganês e notas a verde-jaspe), que revestem 

integralmente a caixa de escadas que conecta a galeria da sala dos capelos e o 

claustro dos Gerais [Fig.197-197a]. Sobre os 1480 azulejos de orelha para os 

torreões, a preço de 18 mil reis o milheiro, estes poderão corresponder aos 

soletos 353 [Fig. 198] aplicados na cobertura dos torreões, ou, segundo alguns 

autores, aos painéis de azulejos de figura avulsa com molduras rocaille, ainda in 

situ na galeria das tribunas da Sala dos Capelos (CARVALHO, 1933: 273-274).  

Em janeiro de 1774, continuavam as obras de remodelação da varanda e 

sua reconversão em galeria, e na semana que findou a 15 de janeiro foram pagos 

a Salvador de Souza 77 640 reis pelos 3500 azulejos para a Gallaria do Pallacio, 

                                                                                                                                    
louça José da Cruz, com a qual nesse ano veio a celebrar a escritura de remetimento, dissolução e 

quitação de esponsais. Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 9, N.º2; Anexo 1. 

351 CARVALHO, 1933: 273-274. AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e 

Despesa com Obras, Livro 5. Dep. IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º5. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.3. 

352 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 5. Dep. 

IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º5. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.3. 

353 A designação azulejos de orelha foi interpretada por Feliciano Guimarães como correspondente 

aos soletos aplicados nos telhados de cobertura dos torreões (in situ) (GUIMARÃES, 1932:48-49), 

e não como os azulejos dos painéis de figura avulsa aplicados nos silhares que revestem esses 

mesmos espaços, com uma guarnição de concheados recortados assimétricos de gosto rocaille. 

Como vimos atrás, a propósito da encomenda a um oleiro de Leiria, em 1701, de azulejos azuis e 

brancos para a cobertura da torre velha da Sé Velha de Coimbra, a documentação de inícios do 

século XVIII utiliza a designação azulejo para este tipo de materiais aplicados em coberturas. Vd. 

Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º12.  

 
Figura 197 | Azulejo decorado a roxo 
na escadaria interior que da Galeria 
da Sala dos capelos desce para o 
claustro. 
1773, Salvador de Sousa Carvalho. 
FA. 
 

 
Figura 197a | Pormenor. 
 

 
Figura 198 | Pormenor de um dos 
torreões da galeria norte do Paço 
das Escolas da Universidade de 
Coimbra, com a cobertura por 
soletos cerâmicos. 
FA. 
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já fechada e em fase de acabamentos, cobrando pelo milheiro 22 mil reis354 (que 

em nossa opinião devem corresponder aos azulejos de figura avulsa que ali 

encontramos in situ) [Figs. 199-200]. Estes azulejos foram carregados desde a 

Fábrica de Telha da Universidade até ao Paço das Escolas entre 6 e10 dias, por 

um grupo de quatro mulheres355.  

Entre maio e novembro do mesmo ano produzirá 1250 azulejos para huma 

sala que fica ao pé da Livraria de Sua Excelência (Biblioteca Joanina) a 32 mil reis 

o milheiro e também mais 3 040 azulejos para as salas do Palácio ao preço de 22 

mil reis o milheiro, acrescidos no final de mais 167 unidades, os quais voltaram a 

ser colocados pelo azulejador Manuel da Cruz356. Em maio de 1775 produz 3110 

azulejos para a casa de Ducel (atual Sala do Senado) e dois gabinetes do palácio, 

a 32 mil reis cada milheiro357 [Figs. 201-202]. 

Para o mesmo ano de 1775 está ainda documentada a intervenção de 

Salvador de Sousa como ladrilhador no caso do assento dos 1035 azulejos que 

fez Manuel da Costa Brioso para a sala do Palácio mediata à capela358 (atual Sala 

do Senado) [Fig. 203], sendo esta, a par com a sua intervenção na Sala Grande 

dos Atos reportada para julho de 1773, mais uma referência documental que 

reunimos para o seu papel enquanto assentador de azulejo.  

Amadeu Ferraz de Carvalho atribui-lhe, com base na interpretação da 

documentação de despesa com obras da Universidade e comparação formal, a 

autoria dos painéis cerâmicos da Sala do Senado [Fig. 202] e da Sala dos 

Archeiros (CARVALHO, 1933: 274-276). A autoria atribuída aos azulejos da última 

sala mencionada não nos parece viável, uma vez que os exemplares in situ 

reúnem características técnicas e formais que remetem para a produção lisboeta, 

como demonstraremos adiante. 

Nos primeiros seis meses de 1779 o nome de Salvador de Sousa Carvalho 

  

                                                      
354 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 6. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º6. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.11; MORA, 1993: 145. 

355 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.N.º11. 

356 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.N.º11. 

357 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.N.º12. 

358 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.N.º12. 

 
Figura 199 | Interior da galeria norte 
do Paço das Escolas e o 
revestimento azulejar de figura 
avulsa aí aplicado em silhar baixo. 
1773-1774, Salvador de Sousa 
Carvalho. 
FA. 
 
 

 
Figura 200 | Pormenor de painel. 
Galeria norte do Paço das Escolas 
da Universidade de Coimbra. 
1773-1774, Salvador de Sousa 
Carvalho. 
FA. 
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Figura 203| Painel na atual Sala do Senado (junção da sala mediata à capela e sala do dossel). 
Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. 
1775, Manuel da Costa Brioso e Salvador de Sousa Carvalho.  
FA. 

Figura 202 | Painel na atual Sala do Senado (junção da sala mediata à capela e sala do dossel). 
Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. 
1775, Salvador de Sousa Carvalho.  
FA. 

Figura 201 | Atual Sala do Rei (antigo gabinete). 
Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. 
1775, Salvador de Sousa Carvalho. 
FA. 
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Figura 204 | Painel com trecho paisagístico na atual Sala das Congregações.  
Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. 
1775?, Salvador de Sousa Carvalho atrib. 
FA. 

Figura 205 | Painel com cena de pesca no Gabinete do Reitor.  
Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. 
1775?, Salvador de Sousa Carvalho atrib. 
FA. 
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volta a surgir como administrador da Fábrica de Telha da Universidade, só 

estando mencionada nessa época a produção de telha (MACHADO, 1996: 489). 

Após a desativação da Fábrica de Telha da Universidade (1773-1779), no 

âmbito do processo de concessão daquelas instalações ao Professor Domingos 

Vandelli, a 12 de maio de 1784, o administrador das obras da Universidade 

Bernardo de Azevedo Morato chamou, a contento de todos, Salvador de Sousa 

Carvalho, antigo administrador da Fábrica de Telha, para examinar, juntamente 

com o lente italiano e o mestre-de-obras da Universidade, as casas da desativada 

manufatura, e dar o seu parecer sobre a renda a cobrar pela Universidade. Este 

facto denuncia, para além da relação próxima de Salvador de Sousa com a 

instituição universitária, o conhecimento profundo sobre as infraestruturas em 

causa, bem como a sua notoriedade e prestígio no meio, sendo designado como 

Mestre de Tendas de Louça e o milhor (CRUZ, 1976: 95). Em outubro do mesmo 

ano Domingos Vandelli declarava ter assumido a condução dos consertos da 

antiga fabbrica das telhas que havia alugado por 50 mil reis, tendo novamente 

chamado, para examinar as cazas da fabbrica e o estado em que estavao, o 

Mestre de obras da cidade e Salvador de Sousa, mestre oleiro dos milhores que 

ali foi e se achou com os mais que avaluarão as taes cazas da Fabrica (CRUZ, 

1976: 96-97).  

Em 1790, no âmbito das obras no Paço Episcopal de Coimbra, foi 

encomendada a Salvador de Souza a obra de azulejo para o oratório privado359 do 

bispo D. Francisco de Lemos Pereira Coutinho (1735-1822)360. O conjunto, pago 

por 38$160 reis (PACHECO, 2009:161, nota 85), compreendeu um ciclo narrativo 

dedicado à iconografia da Virgem onde se incluem as seguintes representações: 

Apresentação da Virgem no Templo, Esponsais da Virgem, Visitação, Anunciação, 

Adoração dos Pastores, Adoração dos Magos e Fuga para o Egipto [Fig. 206]. 

Acusa indiscutíveis semelhanças formais e coincidências iconográficas com o 

núcleo assinado, de proveniência desconhecida, aplicado presentemente no átrio 

de entrada da planta baixa da Casa-Museu Bissaya Barreto361 [Fig. 207] – estes, 

                                                      
359 Vd. Vol.3, EARPV3. 

360 Nomeado Bispo de Coimbra após a prisão de D. Miguel da Anunciação, foi também Reitor (com 

dois mandatos:1770-1779; 1799-1821) e Reformador da Universidade (1772) (BRAGA, 18: III, 428-

456; PACHECO, 2009: 146) 

361 Vd. Vol.3, ED8. 
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a par com os espécimes aplicados no Paço das Escolas, vão constituir o conjunto 

dos três núcleos âncora em que se baseiam as nossas atribuições para a obra de 

Salvador de Sousa Carvalho.  

A partir desta referência à encomenda dos azulejos para o oratório do Paço 

Episcopal de Coimbra, nada mais nos foi possível colher acerca do mestre 

Salvador de Sousa Carvalho. Apenas sabemos que o seu óbito está documentado 

para 13 de janeiro de 1810, no Terreiro das Olarias, tendo vindo a ser sepultado 

na Igreja de Santa Cruz (PAIS et alli, 2007: 89).  

A sua obra foi diversa, abarcando as várias tipologias azulejares produzidas 

à época, em função das modas e gosto da clientela. Assim, e fazendo migrar o 

conhecimento sobre a produção desenvolvida nas olarias lisboetas, concebeu 

para além de conjuntos figurativos de temática religiosa e profana, composições 

ornamentais, padronagem, figura avulsa, registos votivos e outras tipologias mais 

raras na realidade conimbricense como figuras de convite362 e painéis 

funerários363.  

Salvador de Sousa Carvalho terá levado para Coimbra a lição do 

emergente gosto Rococó utilizado pela azulejaria lisboeta, e experimentará novas 

fórmulas resultantes de um diferente modo de assimilação daquela linguagem 

ornamental, desta feita mais permeável à influência da escola alemã, 

comparativamente com as oficinas lisboetas, facto que levou José Meco a 

assinalar a semelhança do processo com as produções azulejares coevas de 

Valência e Catalunha (MECO,1989: 240).  

As múltiplas soluções originais criadas para os emolduramentos das obras 

de azulejo que produz, apesar de ter tido algumas vezes – sobretudo, na sua 

primeira fase de produção – como referências principais os exemplos lisboetas 

que via serem aplicados em alguns edifícios da cidade, resultam de uma inventiva 

forma de trabalhar a nova linguagem ornamental, que lhe chegava por séries 

gravadas, estampas avulsas, ou gravuras de livros, e que naturalmente seriam 

comuns no meio erudito que girava em torno do polo universitário conimbricense. 

 

                                                      
362Vd. Vol.3, EAC18. 

363Vd. Vol.3, EACMC29. 
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Figura 206 | Painel com a representação da Fuga para o Egipto. 
Oratório do Antigo Paço Episcopal de Coimbra (atual Museu Nacional Machado de Castro). 
1790, Salvador de Sousa Carvalho. 
FA. 

Figura 207 | Painel com a representação da Visitação. 
Átrio de entrada da planta baixa da Casa-Museu Bissaya-Barreto. 
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho. 
FA. 
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A permanência do gosto rocaille na produção azulejar coimbrã até ao final 

do século, quando em Lisboa, desde 1790, se instalara o Neoclassicismo, é para 

nós compreensível pelo facto de Dionísio José de Sousa Carvalho (atv.1773-

1800), ao que parece único filho, o ter seguido na direção das suas tendas de 

olaria, garantindo a continuidade da sua lição, arriscando na prossecução do 

projeto criativo do pai, cujo percurso nos parece ser, a partir de determinada 

altura, o da autonomia das fórmulas compositivas face a Lisboa.  

Suspeitamos, inclusive, que o painel assinado e cronografado «No ano de 

1784 fes Souza Carvalho» [Fig.208], proveniente do Mosteiro de Semide, e hoje 

pertencente à coleção do Museu Nacional Machado de Castro (MNMC inv.12238), 

ano em que Salvador contava já 57 anos, possa corresponder à fase em que as 

suas tendas eram já geridas a par com o seu filho, sendo a opção de firmar o 

apelido «Souza Carvalho» uma estratégia comercial de afirmação da oficina da 

família e, não somente, do pintor de azulejo Salvador, cuja fama era já 

sobejamente conhecida no meio, pelo menos desde a década de 1760. 

O nome de Dionísio José de Sousa Carvalho (ca.1759-atv.1800) surgiu-nos 

não só nas fontes notariais (Vd. Anexo 1), mas também num importante 

documento que nos foi possível apurar no Arquivo Municipal de Montemor-o-

Velho, relacionado com a obra de azulejaria da nave da igreja da Misericórdia de 

Pereira (SANTOS, 2011a). Os novos dados apurados obrigaram à 

complementaridade das autorias associadas à produção azulejar coimbrã e, 

sobretudo, auxiliaram ao seu balizamento cronológico para a segunda metade do 

Século XVIII.  

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 1784.364 Tendo como ponto de partida este dado, 

                                                      
364 Os azulejos da capela-mor, apenas de pintura azul, e os da nave, de centros azuis e 

cercaduras polícromas, vêm descritos no curiosíssimo livro manuscrito: «Procurador instruído, e / 

educado /. em todas as acções, que deve praticar para / o bom governo das couzas pertensentes 

à / Regia, e Illustre, Santa Caza / de Mizericordia desta Vª de / Pereira. Com huma noticia 

rezumida / do seu principio, aumento, certabilidade que / lhe da o seu presente procurador, e / 

carturario / José Tavares da Pxam / Anno de 1785».  

Assim, a fl. 211 fala dos azulejos mandados colocar na Capela-mor, e que são a quinta obra 

maravilhosa mandada fazer pelo provedor Bernardo António Amado de Vasconcellos, operoso 

Figura 208 | Painel proveniente do 
Mosteiro de Santa Maria de Semide, 
datado de 1784. 
MNMC inv.12238. 
Foto José Pessoa, DDF/IMC. 
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realizámos uma consulta ao fundo do Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de 

Pereira, incorporado no Arquivo Municipal de Montemor-o-Velho, onde 

constatámos a existência da fonte citada por Santos Simões. Desenvolvemos 

depois a pesquisa sobre os livros de registo de receita e despesa daquela 

instituição, a qual se revelou extremamente profícua em novos elementos. 

A consulta às notas de receita e despesa permitiu-nos apurar a data precisa 

dos dois conjuntos de painéis azulejares: a obra de azulejo da capela-mor 

realizou-se entre 1775 e1776, e a obra de azulejo da nave decorreu em 1784.  

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 realizadas na capela-mor 

[Fig. 209], numa referência que, apesar de não mencionar os intervenientes, data 

com precisão o conjunto: 

 

«[…] 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»365 

 

Para a obra de azulejo da nave [Fig. 210], os registos de receita e despesa, 

anotados entre 2 de julho de 1784 e 1785, revelam-se mais detalhados, com 

interessantes informações sobre os procedimentos adotados na fase de 

assentamento dos azulejos: 

                                                                                                                                    
entre 1757 e 1785. Quando não era provedor era escrivão. Os azulejos do corpo da igreja foram 

instalados em 1784, como se lê a fls. 212. SIMÕES, 1979: 146 

365 Arquivo Municipal de Montemor-o-Velho – Fundo da Santa Casa da Misericórdia de Pereira, 

Livro de Registo da Receita e Despesa (1757-1782), [Conta da Receita e Despeza do rendimento 

desta Santa Caza do prezente anno que finda em 2 de Julho de 1776], fl. 150. 

 
Figura 209 | Painel de azulejos com 
a representação da Apresentação da 
Virgem no Templo. 
Capela-mor da Igreja da Misericórdia 
de Pereira. 
1775-1776, Salvador de Sousa 
Carvalho atrib. 
FA. 
 
 

 
Figura 210 | Painel de azulejos com 
a representação do Massacre dos 
Inocentes. 
Nave da Igreja da Misericórdia de 
Pereira. 
1784-1785, Dionísio José de Sousa 
Carvalho (mestre de azulejo). 
FA. 
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«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 

Despendeo-se com os pedreiros que derubaram o reboco e 

endereitaram as paredes para o azulejo mil e outocentos e 

sesenta 

Despendeoce com a condussao da cal da Borda do Rio e do 

azulejo e tirar o entulho da Misericordia tresentos e vinte  

Despendeoce com o azulejo que de prezente veio e se anda 

asentando para parte da Igreja outenta mil outocentos e 

vinte 

 

 

 

 

 

6400 

 

 

1860 

 

320 

 

 

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 

Despendeoce com aluguel da mula de Francisco Pimentel 

de levar o mestre do azulejo a Coimbra tresentos reis 

Despendeoce com huma mulher que foi duas vezes a 

Coimbra levar azulejo para continuar mais sento e vinte reis  

 

«[…] Despendeoce com a condusao do azulejo de Coimbra 

para qua setecentos e vinte reis  

«[…] 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 […] 

 

 

 

 

 

1270 

 

300 

 

120 […] » 

 

 

720» 

 

 

87228»366 

 

Corroborando os dados revelados por esta fonte, de significativo relevo 

para para a história da azulejaria de fabrico coimbrão, tivemos ainda a felicidade 

de detetar no mesmo fundo a confissão de ajustamento da obra de azulejo da 

nave 367. Datando de 11 de março de 1784, a escritura é celebrada por Dionísio 
                                                      
366 Arquivo Municipal de Montemor-o-Velho – Fundo da Santa Casa da Misericórdia de Pereira, 

Livro de Registo da Receita e Despesa (1782-1792), [Conta da receita e despeza das rendas da 

Santa Caza da Misericórdia do anno findo em 2 de Julho de 1784], fls. 29, 32v, 33v. 

367 Vd. Vol.2, Secção 3, Doc.2. 
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José de Sousa Carvalho, onde declara para com o Provedor Bernardo António 

Amado de Vasconcelos o preço e condições estipuladas para o fornecimento e 

assentamento do azulejo da nave. Trata-se, portanto, do filho de Salvador de 

Sousa Carvalho e Teresa Rosa, do qual sabíamos à data do início da presente 

investigação apenas o primeiro nome368.  

O documento veio assim confirmar a produção coimbrã e a suspeita da 

ligação ao artista Salvador de Sousa Carvalho pelas aproximações formais aos 

núcleos âncora (documentados ou assinados), fornecendo ainda o preço do 

milheiro de azulejos – ajustado em 36 mil reis – e o tempo previsto para a obra (de 

aproximadamente três meses). Adicionalmente, sobre as condições previamente 

acordadas, determina que o mestre de azulejo é também o responsável pelo 

assentamento do conjunto, cabendo-lhe providenciar o ladrilhador, especificando 

outros aspetos técnicos do assentamento dos azulejos no que diz respeito à 

preparação dos muros, os quais se complementam com os descritos nas notas de 

receita e despesa atrás citados: pora também a sua custa a cal carretos e hum 

ofecial de pedreiro que pique as paredes369.  

Da leitura deste documento, cruzada com os dados da receita e despesa, 

interpretamos a intervenção de Dionísio de Sousa Carvalho mais associada ao 

papel de azulejador, responsabilizando-se por todas as fases da produção da 

obra, desde a cozedura da enchacote ao assentamento370. Julgamos ainda, por 

comparação com as características técnicas e formais de núcleos assinados ou 

documentados, que a pintura do azulejo terá ficado a cargo do seu pai Salvador, 

este assumidamente pintor de azulejo como comprovam as inúmeras alusões 

encontradas na documentação notarial de Coimbra (Vd. Anexo 1). A intromissão 

de Dionísio na tarefa da pintura de azulejo, é aliás uma questão para a qual ainda 

                                                      
368 Dionísio. PAIS et al, 2007: 154. 

369 Vd. Vol.2, Secção 3, Doc.2. 

370 Terá adquirindo esta experiência com o seu pai que desde cedo o insere nas tarefas do ofício. 

Por exemplo, suspeitamos que no âmbito da laboração da Fábrica de Telha da Universidade tenha 

assumido tarefas de responsabilidade, sob a coordenação do seu pai Salvador, no tempo em que 

foi administrador daquela manufatura. Encontramos por várias vezes a referência a um Dionizio 

José nos descritivos dos operários especializados a trabalhar à jorna: entre 1773 e 1774 surge 

ativo Dionizio Joze, oficial de fazer a telha, oficial de vidrar e enfornar e cozer; oficial de cozer e 

dar aviamento aos fornos. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.6, 7, 9. 

 
Figura 211 | Assinatura de Dionísio 
José de Sousa Carvalho, filho de 
Salvador de Sousa Carvalho, na 
escritura de confissão de obrigação 
de obra de azulejo da Misericórdia de 
Pereira datada de 11 de março de 
1784. 
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não nos foi possível encontrar uma resposta – a suspeita de um trabalho conjunto 

com o seu pai parece-nos a mais provável, como já tivemos oportunidade de 

referir, mas estarão as obras de azulejo menos conseguidas [Quadro 26], quanto 

à qualidade do desenho e pintura observada em alguns ciclos narrativos, 

associadas à intervenção de Dionísio como pintor de azulejo? Está ainda por 

esclarecer esta dúvida. 

 

QUADRO 26 
DIONÍSIO JOSÉ DE SOUSA CARVALHO  

OBRA DOCUMENTADA versus OBRA ATRIBUÍDA 
NÚCLEOS ÂNCORA: 1784, Igreja da Misericórdia de Pereira (nave) (Vd. Vol.3, EARP31) 
ATRIBUIÇÕES: Mosteiro de Santa Maria de Celas (nave) (Vd. Vol.3, EACMC20) 

 Mosteiro de Santa Maria de Semide (batistério) (Vd. Vol.3, EACMC28) 
 Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª dos Anjos (painéis hagiográficos) (Vd. Vol.3, EACMC29) 

 

Parece-nos evidente que a oficina Souza Carvalho produziu a par com o 

azulejo também loiça de faiança. Como exemplo desse nicho de produção 

consideramos a bacia de pintura polícroma, decorada no covo com flores de 

morangueiro, pertencente à coleção do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA 

inv.53cer), datada do último quartel do século XVIII (PAIS et alli, 2007: 91): é 

gritante a aproximação técnica (ao nível do desenho e da pintura – tipo de 

pincelada, paleta cromática e efeitos marmoreados) e formal (utilização de 

ornatos, de pendor fitomórfico, comuns nas composições azulejares) à azulejaria 

coeva associada a Salvador de Sousa Carvalho e seu filho Dionísio José [Figs. 

212-212a]. 

Nas duas primeiras fases do Rococó coimbrão, o tratamento exacerbado do 

ornato rocaille, com referências diretas à matriz gravada germânica de fantasiosos 

e inflacionados concheados, é a grande contribuição original de Salvador de 

Sousa Carvalho para a azulejaria portuguesa em geral, e para o azulejo de fabrico 

coimbrão em particular. Por contraste com a sumária conceção das reservas 

figurativas, será nos enquadramentos que depositará maior investimento na 

afirmação do seu cunho pessoal, apostando na extroversão das formas 

concheadas [Figs. 213-214]. Quer sob a forma do monocromatismo, com a 

utilização do tradicional azul, quer pelo recurso à policromia, aplicando uma paleta 

marcada pela explosão de cor, em resultado da grande densidade dos pigmentos 

aplicados, é vigente a agitação dos ornatos e consequente animação ondulante 

dos enquadramentos.  

 
Figura 212 | Bacia em faiança de 
pintura polícroma. 
MNAA inv. 53 cer. 
Último quartel do século XVIII, família 
Sousa Carvalho atrib.. 
Foto Laura Castro Caldas e Paulo 
Cintra. 

 
Figura 212a | Pormenor. 
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Cumulativamente, o artista não se esquece ainda de explorar os efeitos de 

marmoreados, ou pedra torta, a maioria de significativa saturação cromática, com 

múltiplas combinações de cor e alguma variedade de padrões, numa técnica 

pictórica que utiliza um pano ou esponja, manobrados de modo a simular o tipo de 

efeito desejado. A estrutura compositiva dos silhares de azulejo inclui geralmente 

rodapés de pintura de efeitos marmoreados fingidos ou esponjados numa 

simulação de mármores coloridos e jaspes. É frequente o recurso a este tipo de 

azulejos aplicados como elevação dos painéis, em rodapés ou supedâneos 

arquitetónicos fingidos, assumindo várias cores – azuis, roxos, verdes e amarelos 

– geralmente respeitando a coordenação com a paleta cromática dos painéis que 

elevam, e vários padrões: efeitos de pedra torta, raiados, esponjados, texturas 

poligonizadas [Figs. 215-221]. 

Através da apreciação dos emolduramentos observados in situ e 

considerando alguns núcleos datados (por cronograma, ou por dados 

documentais) sentimos a gradual evolução das formas que o artista vai utilizando 

nas molduras que compõe.  

A primeira fase que identificamos para a sua produção associada às olarias 

de Coimbra, ainda que introduzindo já o ornato rocaille, acusa características 

bastante fixadas ainda à conceção joanina de painel: emolduramentos de altos 

espaldares recortados com estruturas arquitetónicas fingidas de alguma 

complexidade e organização estática, mantendo a intensificação da carga 

ornamental (ainda com a inclusão de rostos de meninos ou querubins), e 

assumindo um tratamento escultórico em algumas componentes (p.e. pilastras, 

consolas e cartelas onde predominam volutas e acantos) [Fig.222].  

Gradualmente os motivos concheados vão-se dilatando para ocupar a 

maior parte da estrutura arquitetónica fingida que lhe serve de suporte, a qual 

começa a adquirir algum efeito ondulante em consequência da proliferação das 

formas rocaille, ainda numa disposição que respeita o equilíbrio da simetria. 

Desaparecem quase por completo os ornatos antropomorfizados (cabeças de 

meninos ou querubins), anteriormente complementares aos concheados, sobrevi - 

  

 
Figura 213 | Ornato concheado em 
emolduramento. 
Oratório da Casa da Lamarosa 
(Lamarosa, Coimbra). 
3.º quartel do século XVIII, Salvador de 
Sousa Carvalho atrib. 
FA. 
 

 
Figura 214 | Outro exemplo de ornato 
concheado em emolduramento. 
Paço das Escolas, sala no piso térreo 
do claustro dos Gerais, ala norte. 
3.º quartel do século XVIII, Salvador de 
Sousa Carvalho atrib. 
FA 
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Figura 215 | Azulejo com pintura de efeito marmoreado a verde 
e manganês. 
Proveniente da Quinta de Coselhas (Coimbra). 
3.º quartel século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.. 
FA. 

Figura 216 | Azulejo com pintura de efeito marmoreado a 
manganês com recurso a esponjados e esgrafito. 
Paço das Escolas, planta baixa dos Gerais. 
3.º quartel século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.. 
FA. 

Figura 217 | Azulejo com pintura de efeito marmoreado a 
manganês e amarelo, com raiados. 
Galeria norte. 
3.º quartel século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.. 
FA. 

Figura 218 | Azulejo com pintura de efeito marmoreado a azul 
com múltiplos raiados em três tons. 
Igreja do antigo convento de St.º António de Penela. 
3.º quartel século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.. 
FA. 

Figura 219 | Azulejo com pintura de efeito marmoreado a manganês, 
amarelo e lanranja, com raiados diluídos. 
Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª da Conceição de Cantanhede. 
Último quartel século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.. 
FA. 

Figura 220 | Azulejo com pintura de efeito marmoreado a manganês 
com recurso a esponjados e esgrafito. 
Igreja da Ordem 3.ª de S. Francisco de Viseu. 
Último quartel século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.. 
FA. 

Figura 221 | Azulejo com pintura de efeito marmoreado (textura 
poligonizada) a verde e manganês. 
Igreja Matriz de Vila Seca (Vila Seca, Condeixa-a-Nova). 
Último quartel século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.. 
FA. 
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vendo os segmentos em curva e contracurva que servem de base ao 

desenvolvimento do desenho das rocailles [Figs.223, 225]. 

Os emolduramentos começam depois a libertar-se do estatismo das 

estruturas dos emolduramentos pela inclusão de acentuados efeitos de escorço 

que são impressos nalgumas componentes arquitetónicas (p.e. pilastras), e o 

ornato rocaille adquire paulatinamente uma feição chamejante, privilegiando a 

forma assimétrica – dois aspetos que concorrem para que o gosto Rococó se 

assuma em pleno [Figs.226-227]. 

Com o advento do Pombalismo o gosto pelo exacerbamento rocaille vê-se 

contraído, privilegiando-se novamente o pragmatismo do equilíbrio pelo 

favorecimento de esquemas compositivos com base em efeitos de simetria e 

linearidade. Deste modo, torna-se tendencial a simplificação da carga ornamental 

e em especial do ornato-chave do léxico gramatical do Rococó, aparecendo nas 

composições lineares concentrado no emolduramento de cartelas ou em 

pequenos ornatos acessórios residuais [Figs.228-235]. Esta evolução será 

também acompanhada pela crescente ampliação da paleta cromática, aplicada 

em jogos cromáticos de alternância entre reserva figurativa e emolduramentos, 

complementados por notas polícromas nos rodapés.  

Importa ressalvar que nesta Fase Intermédia (1773-1780) da Azulejaria 

Rococó Coimbrã a par da tendência linear que marca a assimilação da estética 

pombalina, a produção de composições azulejares que exploram o virtuosismo do 

ornato rocaille mantem-se [Figs.236-238]. Verifica-se, contudo, uma tendência 

gradual por efeitos mais adelgaçados, despindo progressivamente as estruturas 

dos emolduramentos de concheados túrgidos, aligeirando-os [Figs.236-242]. Ao 

mesmo tempo, começam a ser introduzidas flores em pintura polícroma (tudo 

aponta para que em redor de 1780), quer nos vasos floridos de remate das 

pilastras de separação, quer no remate dos espaldares recortados [Figs.242-248], 

um sinal de alguma contaminação do léxico neoclassicizante, e que se manterá 

pelo menos até 1801. 

Já em plena Fase Final (1780-1801) da Azulejaria Rococó Coimbrã, a 

linguagem dos emolduramentos concebida por Salvador de Sousa acusa uma 

inclinação para a geometrização das formas que compõem as volumetrias das 

arquiteturas fingidas. Privilegia as formas regulares retilíneas, e reduz 

significativamente a carga ornamental, apostando nos efeitos marmoreados 
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polícromos, constituindo exceção apenas alguns exemplos de painéis com 

espaldar recortado, no qual é mantida uma solução compositiva ainda com forte 

peso do ornato concheado chamejante [Figs.249-254].  

Sobre as questões do cromatismo, a paleta utilizada começa pelo 

tradicional azul em monocromatismo, gradualmente faz a introdução do manganês 

nos enquadramentos ou nas reservas (sempre em combinação com o azul), para 

acabar num manancial de cores, recorrendo continuamente à conjunção de azul e 

roxo (manganês), a amarelos densos, avivados de laranja, e a penetrantes verdes 

jaspe, ou verde-ervilha. Acompanhará esta diversificação da paleta cromática, a 

ampliação dos efeitos de marmoreados ou pedra torta, pela criação de diferentes 

padrões, atrás assinalados [Figs.215-221]. 

O tratamento das formas denota em geral um desenho robusto, utilizando 

traço firme e seguro, apresentando todavia algumas notas de gestualidade, 

particularmente em formas curvas ou de perfil ondulante (caso dos panejamentos, 

concheados dos emolduramentos, cabelos das figuras). Apesar de sentirmos que 

o artista procura a perfeição, verificam-se algumas incorreções nas 

representações anatómicas, problemas de proporção e escala dos elementos 

representados, incoerências na representação da perspetiva (comum em 

arquiteturas, mobiliário, ou pavimentos introduzidos como fundo das composições) 

[Figs.255-258].  

A técnica de pintura revela-se bem conseguida, sentindo-se algo livre e 

despreocupada em alguns pormenores, sendo contrastante o tratamento das 

partes anatómicas das figuras (rosto, mãos, pés – mais cuidados) e os elementos 

acessórios da composição (panejamentos das vestes, objetos acessórios, 

arquiteturas de fundos – mais livres) [Fig.255]. Salvador de Sousa Carvalho 

investe principalmente no trabalho dos modelados e efeitos de claro-escuro, não 

só nas reservas figurativas como também nos emolduramentos. Nos modelados 

das anatomias trabalha delicadamente, recorrendo a esbatidos, pinceladas leves 

e diluídas, pinceladas paralelas, explorando os efeitos de mancha respeitando os 

limites definidos pelas linhas regulares de definição das formas [Fig.256]. É na 

pintura dos panejamentos onde assume maior despreocupação: a pintura recorre 

novamente ao tratamento por mancha, fazendo o pincel preencher as zonas 

escuras por recurso a pinceladas justapostas e/ ou cruzadas [Fig.256].   
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Figura 222 | EACMC31- Igreja do antigo Convento de St.º António de Figura 223 | EACMC17- Colégio de S. Bernardo Figura 224 | EACMC21- Igreja de St.º António 
dos Olivais, 
Fachada da Capela de N.ª Sr.ª da Conceição 

Figura 225 | EARP11 - Igreja Matriz de St.ª Maria de Cernache (1770) Figura 226 | EARPV2 – Oratório da Casa da 

Figura 227 | ED4 – Quinta da Conraria (Castelo Viegas, 

Coimbra) 

Figura 228 | EAC4 – Paço das Escolas da Universidade de Coimbra (1773-1775) 
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Figura 229 | EAC4 – Paço das Escola da Universidade de Coimbra (1773-1774) 

Figura 230 | EAC10 – Paço de Maiorca 

Figura 231 | EAC4 – Paço das Escola da Universidade de Coimbra (1774-1775) 

Figura 232 | EAC10 – Paço de Maiorca 
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Figura 233 | EAC4 – Paço das Escolas da Universidade de 
Coimbra (Sala das Congregações), ca.1774-1775 

Figura 234 | EAC4 – Paço das Escolas da Universidade de Coimbra (Sala de aula, junto 
à capela), ca.1774-1775 

 

Figura 235 | ED7 – Painel da série Edifícios da Reforma Pombalina da universidade (Laboratório Chímico), MNMC inv.11781 (1777) 

Figura 236 | EARP31 – Igreja da Misericórdia de Pereira  
(capela-mor), 
1775-1776 

Figura 238 | EARP16 – Igreja Matriz de São Martinho Figura 237 | ED16 – Biblioteca Pública Municipal do Porto (painel proveniente 
do Colégio de São Boaventura de Coimbra) 

Figura 239 | EACMC18 – Colégio de N.ª Sr.ª dp Carmo (claustro, planta baixa) 
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Figura 240 | EAC10 – Paço de Maiorca (salão nobre) Figura 241 | EAC4 – Paço das Escolas da Universidade de Coimbra (átrio da Capela 
de S. Miguel), ca.1780 

Figura 242 | EACMC5 – Igreja do antigo 
Convento de S. Domingos de Aveiro (atual Sé 
de Aveiro) 

Figura 243 | EAC4 – Paço das Escolas da Universidade de Coimbra (planta baixa do 
claustro dos Gerais), ca.1780-1790 

Figura 244 | EARP31 – Igreja Matriz de Pereira (nave), 1784-1785 Figura 245 | EACMC8 – Igreja do antigo convento de N.ª Sr.ª da 
Conceição 

Figura 246 | EACMC2 – Mosteiro de St.ª M.ª de Arouca, ca.1780-1790 
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Figura 247 | EARP21 – Estação dos Passos da Paixão de Cristo 
em Condeixa-a-Nova, 1782 

Figura 248 | ED7 – Painel proveniente do Mosteiro de Semide, MNMC inv. 12 238, 1784 Figura 249 | EARP38 – Igreja de São Vicente da Guarda, 
ca.1790 

Figura 250 | EARP 28 – Igreja Matriz de São Tomé de Mira (nave) 

Figura 251 | EARPV3 – Antigo oratório do Paço Episcopal de Coimbra, 1790 Figura 252 | EACMC20 – Igreja do antigo Mosteiro de Santa Maria 
de Celas 

Figura 253 | EARP28 – – Igreja Matriz de São Tomé de Mira 
(capela lateral) 

Figura 254 | EACMC29 – Igreja do antigo 
Mosteiro de N.ª Sr.ª dos Anjos de Montemor-o-
Velho (sub-coro), 1801 
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Figura 255 | Pormenor de três figuras masculinas na cena de José 
interpretando os sonhos do Faraó no Oratório da Casa da 
Lamarosa. 
FA. 

Figura 256 | Detalhe do tratamento da pintura do busto de S. Tomás de 
Aquino, Doctor Angelicus na Igreja do antigo Convento de S. Domingos de 
Aveiro. 
FA. 

Figura 257 | Cena da Parábola do Filho Pródigo no 
revestimento cerâmico aplicado na capela lateral do 

lado da Epístola na Igreja Matriz de São Miguel de 
Celavisa. 

FA. 

Figura 258 | Cena do Senhor da Cana Verde 
na Capela de N.ª Sr.ª da Piedade da Igreja do 
antigo convento de São Francisco de Mesão 
Frio. 
FA. 
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Figura 25
mula no M
António. 
Colégio d
Coimbra. 
FA. 
 

Figura 26
cavalo em
Profeta E
Colégio d
Coimbra. 
FA. 
 

Figura 26
painel com
Colégio d
Coimbra. 
FA. 
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3.1.3.2. A Fábrica da Telha da Universidade (1773-1779). 
 

Para prover de telha, tijolo e também azulejo, necessários à construção dos 

novos edifícios da Universidade de Coimbra, ao tempo da Reforma Pombalina, foi 

criada por aquela instituição a Fábrica de Telha da Universidade, olaria 

universitária, como lhe chamou Feliciano Guimarães (GUIMARÃES, 1932: 48). 

Teve em vista a obtenção de preços mais vantajosos para o abastecimento dos 

vários materiais cerâmicos, fornecendo não só os edifícios intervencionados em 

Coimbra no âmbito da Nova Fundação da Universidade, mas também outros 

localizados nos arredores da cidade.  

A passagem publicada por Teófilo Braga relativa à informação prestada por 

D. Francisco de Lemos a Sebastião José de Carvalho e Melo, sobre o andamento 

das obras da Reforma da Universidade na sua fase inicial, extraída de documento 

datado de 9 de julho de 1773, é bem elucidativa desse facto: 

«[…] Dou parte a Vossa Excelência que considerando a utilidade 

que tem à fábrica do edifício da Universidade de serem os telhados 

da Sala Grande e da Livraria de telha vidrada, pois que desde o 

tempo que se fizeram até agora não tem sido preciso bulir nelles e 

concertá-los, como sucede nas mais partes, onde as telhas não são 

vidradas; e desejando que este edifício, que agora se faz, tivesse a 

mesma comodidade não precisasse a Universidade a esta fábrica 

dentro de pouco tempo; lembrado de ouvir sempre dizer que a telha 

vidrada custava muito caro, fiz as experiências necessárias para me 

certificar do preço porque ela podia sair; e feitas todas as 

combinações achei que vinha a sahir a 5 reis a telha vidrada 

amarela, verde e branca, e 10 reis a de cor azul. […] 

[…] Vendo esta barateza tão extraordinária, passei a dar as 

providências necessárias para que se fizesse a dita telha de cor 

amarelada. […]» 

(BRAGA, 1848: III, 495-496). 

A Universidade de Coimbra optou por estabelecer a nova Fábrica de Telha 

na Rua de João Cabreira, confinando com o Beco do Bacalhau, no Bairro das 

Olarias [Fig.14] – área onde a Universidade tinha várias propriedades aforadas, 

como já tivemos oportunidade de referir. Iniciar-se-iam as obras de construção, 

reformação e readaptação das estruturas pré-existentes à nova olaria 
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universitária, cerca de 17 de maio de 1773, sob a supervisão do administrador das 

obras da Universidade, Frei Feliciano Pereira Jardim, que vemos a assinar as 

folhas de pagamentos das despesas.  

Foi necessária a aquisição e o arrendamento de várias parcelas de terreno 

e casas, para constituir a área de implantação da nova fábrica. Desse modo até 

1773 

Manuel da Costa o Velho371 vendeu hum pedaço de quintal por 

trinta mil reis 30$000 

Manuel de Abreu372 vendeo outro pedaço de quintal por trinta mil 

reis 30$000 

João da Meira vendeo outro pedaço de quintal por trinta mil reis 

30$000 

O Parrocho e beneficiados de Santa Justa como administradores do 

legado deixado a Santa Justa e Santa Rufina venderam o dito 

legado que consta de hum pedaço de quintal para a dita fábrica por 

trinta mil reis. 30$000 [nota à margem: diz ter de foro a Santa Justa 

200 reis.] 

Meteo-se de dentro do recinto da fábrica hum pedaço de chao que 

era do beco do bacalhao e pertencia à Camera. 

Meteo-se dentro hum pardieiro pertencente a Sua Magestade pelo 

sequestro feito pela correição a Manuel Carvalho oleiro recebedor 

que foi do quatro e meio por cento. 

Esta de dentro hum pardieiro de Bento Rodrigues Macedo [nota à 

margem: diz se que forao casas com foro a Santa Justa de cem reis 

em dinheiro e duas galinhas] e também o quintal de Feliciana filha 

de Maria Simoens que mora na rua Direita [nota à margem: aonde 

serão feitos três fornos de telha] 30$000 

e também esta dentro parte de cazas e quintal que pertenceram aos 

herdeiros de António Souza Bastos, António Leite e António de 

Almeida [nota à margem: de que se paga de renda 30$000]  

[…] 

                                                      
371 Manuel da Costa (Brioso) o velho pintor de louça. Em 1752 casa com Theodora Correia. Filho: 

Manuel da Costa o novo, atv.1752-1783. PAIS et alli, 2007: 144,149. Vd. Anexo 1; Vol.2, Secção 2, 

Doc.1 

372 Manoel Joze de Abreu mestre de tendas de olaria (atv.ca.1773-1799). Vd. Anexo 1; Vol.2, 

Secção 2, Doc.1 
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Em lugar de huma loge que Manuel da Costa o velho tinha para 

meter lenha e em que a Universidade fez dous fornos de cozer telha 

se lhe deo outra loge na fabrica para o mesmo fim de meter 

lenha.[…]» 373. 

As obras de construção estão detalhadamente documentadas nas notas de 

despesa da Fábrica de Telha, sendo possível sentir o pulsar da empreitada em 

quase todas as suas fases, até ao momento do início da laboração daquela 

manufatura. Para os primeiros anos, desde a sua instalação, subsiste 

documentação que oferece dados bastante completos para o conhecimento do 

andamento das obras e arranque da produção: Ficamos, portanto, a conhecer o 

rol de operários que ali trabalharam, as suas remunerações, dias de trabalho, 

preço das matérias-primas, transporte e local de origem das mesmas, e até 

alguns instrumentos de trabalho próprios daquela manufatura374. 

Entre maio e julho de 1773 trabalharam pedreiros, seus serventes e 

trabalhadores nas demolições necessárias, remoção de entulhos e construção de 

novas infraestruturas, intervindo ainda os lavrantes ou canteiros de pedra, os 

rapazes da cal e os carpinteiros 375. Os materiais utilizados foram areia 376, cal 377, 

barro 378, madeira 379 (pinheiro), tijolo 380, telha381 e pedra 382, alguns colhidos nas 

imediações, outros correspondentes a reaproveitamentos de sobras da obra em 

curso dos edifícios novos da Reforma Pombalina.  

Em finais de julho de 1773 a obra principal estaria quase concluída, 

segundo o que deduzimos do pagamento ao serralheiro Alberto Manuel, de 
                                                      
373 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.1. 

374 Vd. Vol.2, Secção 2, Docs.2, 4, 5-10, 13, 16. 

375 Vd. Vol.2, Secção 2, Docs.2, 4. 

376 Areia de Santa Clara, Areia do Senhor dos Oleiros, Areia da Rua das Padeiras, Areia de 

Entrepontes. Vd. Vol.2, Secção 2, Docs.2, 4. 

377 Cal do cais de baixo, Cal do Muzeo, Cal das Ameias. Vd. Vol.2, Secção 2, Docs. 2, 4. 

378 Barro das Alpenduradas. Vd. Vol.2, Secção 2, Docs.2, 4. 

379 Madeira da Emprenssa, Pinheiros do Muzeo, Madeira da Universidade. Vd. Vol.2, Secção 2, 

Docs. 2, 4. 

380 Tigollo do Muzeo, Tijolo fornecido por Silvestre Rodrigues da Marmeleira (Souselas) a preço 

cada milheiro de 1900 reis, tigollos dos grandes que verão de Catarina Soares para a fornalha da 

queima do chumbo. Vd. Vol.2, Secção 2, Docs. 2, 4. 

381 Telha do Castello. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.4. 

382 Pedra da Courassa, Pedra do Mozeu. Vd. Vol.2, Secção 2, Docs. 2, 4. 
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consertos de ferrolhos e armelas para a porta principal da rua e porta da caza do 

engenho, e da feitura de peças de ferro para a cisterna e para a porta da casa da 

chaminé 383.  

No mês seguinte ter-se-á iniciado a laboração da fábrica, começando pela 

preparação dos barros para a produção de tijolo e telha, ao mesmo tempo que 

decorriam obras de acabamentos, reportando-se ainda a atividade de pedreiros, 

lavrantes e seus serventes, e também carpinteiros. Os referidos operários 

trabalharam no remate das chaminés dos fornos (colocação de pedras 

provenientes de Bordallo para os cachorros das referidas chaminés), no soalho da 

casa dos fornos, no chão lajeado da loge para fazer a telha, e no entulhamento da 

serventia dos carros do barro da telha 384. 

Na semana que findou em 10 de agosto de 1773 a Universidade comprava 

ainda a Feliciana Simões, viúva de António da Rocha, hum quintal, em o qual se 

fez a caza para lenha e com os fornos, por 30 mil reis 385, e, na semana seguinte, 

de 11 a 14 de agosto, surge pela primeira vez o nome de Salvador de Souza 

Carvalho a assinar as notas de despesa. São referidos os trabalhadores 

envolvidos na feitura do tijolo (preparação de barros e moldagem), na lide com o 

barro para a telha e no transporte da areia do Senhor dos Oleiros para o barro do 

tizollo 386. No final do mês constata-se ainda o pagamento a Andrião Simões, 

oleiro da Marmeleira (Souselas), de 9360 reis por 4680 tijolos e também a 

Silvestre Rodrigues de 2845 reis por 1672 tijolos 387, facto que confirma que a 

olaria universitária não tinha ainda capacidade para produzir tijolo, dado os fornos 

não estarem finalizados. A contabilidade mensal encerra com a nota de despesa 

com o transporte de vinte pinheiros para andaimes, provavelmente os andaimes 

para a secagem da loiça, empreitada que traria algumas contrariedades, já que na 

descarga da mercadoria para o pátio da fábrica ocorreu a queda de parte de um 

muro, gerando mais despesa com a sua reparação, ocorrida já em Setembro 388. 

                                                      
383 Estes dados denunciam o aproveitamento de infraestruturas precedentes. Vd. Vol.2, Secção 2, 

Doc.4. 

384 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.5. 

385 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.5. 

386 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 5. 

387 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 5. 

388 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 5. 
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A continuidade das obras voltou a implicar carpinteiros, lavrantes, pedreiros 

e seus serventes. Em setembro de 1773 o carpinteiro José Anacleto fez uma 

porta, uma janela, uma banca, uma porta para a casa do barro, bem como se 

procedeu à abertura de caboucos para 194 palmos de lajes para o lajeamento da 

loje aonde se faz a telha, que os pedreiros assentaram 389. No início do mês 

preparou-se o início da produção de telha. Finalizou-se o aparelhar das lajes para 

a factura da telha 390, acartaram-se tábuas para pôr a telha, sendo convocados e 

pagos os ofeciais de vidrar e emfornar os fornos – Manuel de Santiago, Bernardo 

Ferreira e Aires Pereira – ao mesmo tempo que se procedia à remuneração de 

Matias da Costa e José da Nobra, também oficiais, por terem feito telha e canudo 

por sua conta, 900 e 750 telhas, respetivamente, a 60 reis o cento, recurso 

externo que confirma não estarem reunidas em pleno as condições para a 

produção, situação que se prolongaria até 23 de setembro, quando se principiou a 

factura da telha 391.  

A reforçar esta conclusão estão os pagamentos ao oficial de pedreiro João 

Vicente por guarnecer os fornos de barro e ao pedreiro António de Araújo que 

assentou os tijolos das bocas dos fornos, nas semanas que findaram a 18 de 

setembro e a 25 de setembro, respetivamente, ficando então aptos para a 

cozedura das telhas 392. No arranque da feitura de telha, os quatro oficiais e oito 

trabalhadores fizeram serão na semana que findou a 25 de setembro, tendo sido 

gastos 1800 reis por dois alqueires de azeite para alumiar a caza do ponto da 

fabrica, local onde se fez a telha 393. 

Para as semanas entre 19 de setembro e 27 de novembro verifica-se a 

continuidade da intervenção dos oficiais de vidrar, enfornar e cozer, e dos 

trabalhadores de amassar o barro e dar aviamento 394, sendo que na semana que 

findou a 27 de Novembro se voltam a contratar os serviços externos de Matias da 

Costa e José da Nobra para fazerem, respetivamente, 1025 e 1050 telhas, pagos 

                                                      
389 Vd. Vol.2, Secção 2, Docs.5, 6. 

390 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 5. 

391 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 6. 

392 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 6, 7.  

393 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 6. 

394 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 6, 7. 
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a 60 reis o cento 395. Poderá ter surgido algum problema técnico com o 

funcionamento dos fornos, o que obrigou a contratar novamente serviços 

externos, conclusão a que chegámos pelo facto de a 2 de janeiro de 1774 o oficial 

de pedreiro António de Araújo ter sido pago por quatro dias e meio em que andou 

a consertar os fornos 396. A partir desta data a documentação de despesa da 

Fábrica de Telha que consultámos no Arquivo da Universidade de Coimbra 397 

torna-se fragmentária, com grandes hiatos temporais, o que dificulta a tarefa 

reconstitutiva do ritmo de produção da fábrica. 

Não nos foi possível localizar as notas de despesa respeitantes à atividade 

de pedreiros no barreiro, entre março e agosto de 1774, na construção de muros e 

telheiro, referida por Ana Goulão Machado 398, o mesmo acontecendo para as 

referências que a mesma autora faz às obras de ampliação da fábrica, 

mencionadas como obra nova, ocorridas entre 22 de abril e 20 de agosto de 1775, 

onde um carpinteiro fez portas e janelas para as casas da administração e foi 

aparelhado o portal da entrada principal da fábrica por Manuel Soares 

(MACHADO, 1993: 256). 

Percebemos, contudo, que a intensidade da produção deveria ser uma 

realidade, já que as fontes documentais acusam um desgaste rápido das 

infraestruturas. Em junho de 1774 os registos de despesa da fábrica referem 

obras de conserto nas casas da fábrica, ao nível dos pavimentos, aludindo ao 

pagamento a onze operários, oficiais de carpintaria e serradores, que trabalharam 

no soalho de madeira das casas 399.  

A estrutura da fábrica, construída a expensas da Universidade, em terrenos 

de que se constituiu proprietária e em parcelas arrendadas, compreendia a casa 

                                                      
395 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 7. 

396 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 9. 

397 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras, Cx.5.  

398 Tivemos dificuldade em compreender a localização no AUC da fonte documental que serviu de 

referência à autora nos três artigos que publicou sobre a Fábrica de Telha da Universidade e os 

seus azulejos. MACHADO, 1990-1992; MACHADO, 1993; MACHADO, 1996; MACHADO, 1998. A 

documentação que consultámos, parte dela transcrita no corpo documental desta tese, parece não 

corresponder à que é mencionada por Ana Goulão Machado, sendo escassas as indicações sobre 

a localização da fonte utilizada e ausente a transcrição integral dos dados recolhidos pela mesma 

autora. 

399 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 10. 
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do engenho de amassar o barro, a casa dos fornos (ou caza da chaminé?), a loje 

para fazer a telha, um sobrado para fazer telha de Inverno, a casa de 

armazenagem do barro (casa adonde se escolhe os barros, ou barreiro, espaço 

coberto com janelas e telheiro), a casa para a lenha, a caza adonde esta a areia 

do mar, casa adonde se derrete o xumbo, a casa da administração, a casa do 

ponto, o pátio com uma cisterna e uma serventia para os carros do barro 400.  

A documentação menciona a existência de vários fornos: dous fornos de 

cozer telha velha 401, hum forno grande vidrado 402, três fornos pequenos vidrados 

403 e a fornalha da queima do chumbo 404. Todos eles seriam alimentados a 

carqueja, comprada em grandes quantidades a vários fornecedores de freguesias 

rurais do concelho de Coimbra, com grande abundância daquela matéria vegetal, 

como Blasfemia (Brasfemes, Coimbra), Botam (Coimbra), São Paulo (de Frades, 

Coimbra), Val de Canas (Torres de Mondego, Coimbra), ou no vizinho concelho 

de Penacova, casos de Monte Redondo (Figueira de Lorvão, Penacova) e 

Lourovam (Penacova) 405. De acordo com Ana Goulão Machado há ainda 

referências aos lugares de Roxo (Coimbra), Soutelo (Coimbra), Palheiros 

(Coimbra), Carvalhais (Penacova) e Rebordosa (Penacova) como locais de 

proveniência de carqueja (MACHADO, 1993: 258).  

A matéria-prima principal, o barro, era colhida num olival que servia de 

barreiro, cuja localização não é especificada mas que julgamos próximo à fábrica, 

e ainda noutro olival que servia de barreiro junto da Capella de Nossa Senhora do 

Loreto ao pé do Monte Olivete por de traz do lugar da Pedrulha, foreiro à 

Colegiada de Santa Justa em sete alqueires de azeite 406. Para a telha do 

Laboratório Químico o barro foi colhido em Barcouço (Mealhada), sendo 

transportado de carro até Coimbra 407; outro documento referente ao Laboratório 

                                                      
400 Vd. Vol.2, Secção 2, Docs.4, 5, 6; MACHADO, 1993: 255-256. 

401 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 1. 

402 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 13. 

403 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 16. 

404 Vd. Vol.2, Secção 2, Docs. 4, 7. 

405 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 8. 

406 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 1. Atualmente na Estrada do Loreto, à Quinta do Loreto, Pedrulha 

(Coimbra). 

407 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 14. 
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Chímico aponta também a colheita de carradas de barro em Soure, sendo o 

transporte das mesmas feito pelo rio 408. O arrolamento dos trastes mandado fazer 

pela Universidade, realizado no âmbito da visita de avaliação do estado das casas 

que serviram de Fabrica de Telha a 10 de janeiro de 1781, refere ainda a 

existência de barro proveniente do Quarto (Coimbra, Alto da Estação Velha). 

Segundo Ana Goulão Machado há ainda registos de colheitas em Póvoa de São 

Martinho (São Martinho do Bispo), Ingote (Coimbra) e Alpenduradas (Coimbra) 

(MACHADO, 1993: 258). Na semana que findou a 16 de outubro de 1773 surge a 

referência ao pagamento de carradas de barro branco 409, não sendo referida a 

proveniência e o fim das mesmas – esta indicação, a primeira e única que nos 

surgiu em toda a documentação consultada, respeita, muito provavelmente, à 

feitura de pastas de faiança e, por consequência, à feitura de azulejos. 

A areia, também necessária à produção da olaria universitária, parece ser 

obtida maioritariamente nas margens do Mondego, nas imediações do edifício. É 

referida a colheita de areia do Senhor dos Oleiros (porto ou cais do Senhor dos 

Oleiros) para o barro do tizollo 410, surgindo também mencionada areia 

proveniente de Soure 411. Já a areia necessária para a feitura do vidro provinha do 

mar, tal como atesta a indicação da existência da caza adonde esta a areia do 

mar 412. 

A fonte documental aponta ainda uma significativa panóplia de instrumentos 

e utensílios necessários à atividade daquela manufatura, os quais à época seriam 

comuns às vizinhas oficinas de olaria. No Quadro 8, apresentado no ponto 2.2.1. 

desta tese, intitulado «Espaço oficinal e instrumentos», confrontámos as 

ferramentas que recenseámos nas notas de despesa da Fábrica de Telha da 

Universidade, com o rol efetuado em 1781, à data da entrega da chave do edifício 

                                                      
408 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 15. 

409 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 7. 

410 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 5. 

411 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 15, e também no Arrolamento de todos os trastes mandado fazer 

pela Universidade para o expediente da mesma fabrica encontrados na visita de avaliação do 

estado das cazas que servirão de Fabrica de Telha (10 de janeiro de 1781) [Quadro 8] (CRUZ, 

1976: 92-94). 

412 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 6. 



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

□ ■□ 
 

349 

desativado ao Prof. Domingos Vandelli, num processo que mencionaremos mais 

adiante. 

Quanto aos materiais de acabamento, o vidrado utilizava o chumbo (óxido 

de chumbo) – fornecido pela Universidade, segundo Ana Goulão Machado 

(MACHADO, 1993: 258) –, a areia do mar e o sal 413. Para o azulejo, adicionam-se 

a esses, os pigmentos naturais, utilizados na feitura das cores, e outras 

substâncias auxiliares, tal como o óleo de linhaça – menciona-se a flor de anil 

(azul, à época também denominado como azul da Prússia 414), as fezes de ouro 

(litargírio, ou ocre amarelo), o maquim (pigmento amarelo?), o zarcão (tetróxido de 

chumbo), o vermelhão (cinábrio) e cinza para o polimento, dados referidos numa 

nota de despesa com a pintura dos azulejos da Imprensa da Universidade, 

realizada por Salvador de Sousa Carvalho (MACHADO, 1993: 258, nota 15).  

A produção da fábrica consistiu, de acordo com Ana Goulão Machado, em 

telha corrente, telha vidrada, telhões de rosa, telhões de topo, tijolos e azulejos, e 

fez-se por empreitada (correspondente a fornada) pelo menos desde agosto/ 

setembro de 1773, com vários oficiais revezando-se nas tarefas de produção, a 

cada leva que fosse necessária (MACHADO, 1993: 257; MACHADO, 1996: 490). 

Os anos de 1774 e 1775 foram de grande atividade, no que toca ao provimento 

das obras da Reforma Pombalina com telha, tijolo e azulejo, operando um 

considerável número de oficiais de telha e de vidrar (MACHADO, 1993: 257).  

Aquela autora refere a intervenção de Manuel de Santiago e Jorge Marques 

como enfornadores. O primeiro foi responsável pelas fornadas de enchacote, 

auferindo entre 200 e 1220 reis, por fornada pequena e grande, e, também pelas 

fornadas de vidrado, com remunerações entre 800 a 1650 reis por fornada, 

respetivamente (MACHADO, 1993: 257). Na documentação que consultámos, 

Manuel de Santiago surge-nos na semana que findou a 2 de janeiro de 1774 

como ofecial que emforna os fornos e vidra a telha para os mesmos, por sua 

conta, em preço cada hum forno de 1650 reis, isto é, realizou a tarefa que lhe 

competia como serviço externo, já que na mesma semana os fornos da fábrica 

terão estado inutilizados, tendo sido pagos 900 reis por quatro dias e meio de 
                                                      
413 Surge mencionada a compra de dois moios e 5 alqueires de sal na semana que terminou a 24 

de setembro de 1773. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 7. 

414 Este pigmento mereceu a atenção de Domingos Vandelli, o qual publica uma notícia incidente 

especificamente em amostras recolhidas no Brasil. Cf. VANDELLI; 1797: 259. 
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trabalho a António de Araújo oficial de pedreiro que andou a consertar os fornos 

415. O seu nome volta a surgir-nos no rol de despesa da semana que findou em 6 

de abril de 1776 sendo discriminado o pagamento ao infornador por empreitada 

de 2400 reis, por infornar 3 fornos piquenos vidrados (em 3 dias, portanto, uma 

fornada por dia), a 800 reis cada fornada 416. Outro nome que nos surge como 

enfornador é Aires Pereira a quem é também paga a quantia de 1650 reis por 

enfornar hum forno grande vidrado 417. 

Na produção azulejar Ana Goulão Machado diz-nos que em 1774 as 

fornadas de azulejos ficam à responsabilidade de José da Nobra (MACHADO, 

1993: 257; MACHADO, 1996: 490) e para 1775 surgem referidos na 

documentação da despesa da Fábrica da Telha os nomes de Bernardo de 

Almeida e Francisco de São Paio como azulejadores ao seu serviço (MACHADO, 

1993: 257; MACHADO, 1996: 490). Segundo a mesma autora, em maio de 1775 

atingem-se as 30 mil unidades, por contraponto a uma média inferior a 7 mil e 

quinhentas unidades nos restantes meses de 1774 e 1775 (MACHADO, 1993: 

258,270). 

Como vimos, a laboração efetiva da fábrica ter-se-á iniciado na semana de 

11 a 15 de agosto de 1773, com a preparação da produção de telha e tijolo, 

permanecendo continuamente ativa até 1776, segundo Ana Goulão Machado 

(MACHADO, 1993: 256). A partir da última data referida e o ano de 1779 – ano 

em que está documentada a produção de telha e canudo, conforme a mesma 

autora (MACHADO, 1993: 256) – terá sido pontual o seu funcionamento, findando 

depois definitivamente funções (MACHADO, 1990-1992: 19; MACHADO, 1993: 

156, 263) 418.  

Dois artífices de grande notoriedade do mundo das olarias da cidade de 

Coimbra vão ficar encarregues da condução da fábrica, administrando o 

funcionamento e gestão da sua produção, coordenando um conjunto de operários 

                                                      
415 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 9. 

416 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 16. 

417 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 13. 

418 Ana Goulão Machado refere que os Livros de Entradas e Saídas de Armazém da Contadoria da 

Universidade de Coimbra, entre 1813 e 1836, apontam o abastecimento a vários edifícios da 

cidade de telha e canudo vidrados, telhões, tijolo e manilhas, nada apontando, contudo, sobre o 

fornecimento de azulejos. MACHADO, 1996:489. 
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especializados no ofício [Quadro 27]; são eles o já abordado pintor de azulejos 

Salvador de Sousa Carvalho (ca. 1727-†1810) e o oleiro Manuel da Costa Brioso 

(ca.1708-†1783). 

A direção técnica no arranque da fábrica é assumido por Salvador de 

Sousa (ca. 1727-†1810), o qual, segundo a documentação, administra a dita 

fabrica e a fatura da mesma desde 17 de Maio de 1773, recebendo por esse 

cargo a remuneração diária de 240 reis, incluindo domingos e dias santos 419. O 

artista surge como administrador desde essa data até 21 de junho de 1775 e, 

posteriormente, durante os primeiros seis meses de 1779 (MACHADO, 1993: 

257). Para além do papel de administrador, Salvador de Sousa Carvalho surge 

várias vezes referenciado nos livros das Obras da Universidade com a 

especialidade de pintor de azulejos, em datas coincidentes com o seu cargo de 

administrador da fábrica, e na fase final dessa função, a 15 de junho de 1775, é 

pago por assentar o azulejo que Manuel da Costa Brioso fez para a sala do 

Palácio mediata à Capela 420. 

Salvador de Sousa terá assegurado o fornecimento de azulejos para a obra 

do Paço das Escolas, no período em que a Fábrica de Telha da Universidade não 

tinha ainda reunido as condições técnicas para tal. Assim, somente na semana 

que findou a 5 de fevereiro de 1774 são registados os pagamentos de 480 reis ao 

pedreiro António Domingues pelos dois dias em que andou a assentar azulejo que 

veio da fábrica para os torreões 421 e o carregamento desses azulejos a Antónia 

Caminha, Ana de Jesus, Luíza Maria e Maria Bexiga, mulheres que durante 10 e 6 

dias trabalharam no carreto de azulejos que veio da Fábrica para as obras 422. 

Estas indicações constituem a primeira referência concreta à fábrica como 

proveniência dos azulejos, pelo que deduzimos que nos meses finais de 1773 se  

  

                                                      
419 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 6. 

420 Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 12. 

421 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 6. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º6. MORA, 1993: 146. 

422 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 6. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º6. MACHADO, 1990-1992: 16. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.11. 
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QUADRO 27 
INTERVENIENTES NA LABORAÇÃO DA FÁBRICA DE TELHA DA UNIVERSIDADE (1773-1776), 

 SEGUNDO A DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA423 
Administradores 

Salvador de Sousa Carvalho (ca. 1727-†1810) 
Manuel da Costa Brioso (ca.1708-†1783) 

Oficiais  
de fazer a telha de vidrar e enfornar os fornos, de vidrar e enfornar e cozer, de cozer e dar aviamento aos fornos 

Matias da Costa  
(fez a telha e canudo por sua conta na semana que findou a 27.11.1773 a preço de 60 reis cada cento) 

Bernardo Ferreira 
Dionísio José 
Aires Pereira 

Manuel de Santiago 
(oficial que enforna os fornos e vidra a telha para os mesmos por sua conta, na semana que findou a 2 de janeiro de 1774) 

José da Nobra, oficial da telha  
(oficial que fez a telha e canudo por sua conta na semana que findou a 11.09.1773 e na semana seguinte) 

José Marques 
António Lopes 
José Gomes 

António Gomes Pinheiro 
Francisco António 

João Nunes 
Trabalhadores 

que andam fazendo tizolo, e lidando com o barro para a telha, que andao ao barro da telha e com o tijolo, que vam trabalhando na fabrica, que 
andaram dando serventia ao preciso da fabrica, 

da fatura da telha, de dar serventia a fatura da telha e amassar os barros, que dam aviamento, de dar aviamento, de preparar o barro para a telha 
José Guilherme  

António Luís Contente 
Manuel Francisco 
José da Anobra  

(oficial que fez a telha e canudo por sua conta na semana que findou a 11.09.1773 e na semana seguinte) 
Manuel Barbosa  
Caetano Ferreira 

João Baptista 
Manuel França 
António José 
José Novo 

Manuel de Matos 
José Pereira 

António da Silva 
José Gomes 

Custódio 
Joaquim 

Francisco José 
Manuel Dias 

António Simões 
João Nunes 

Manuel Tomás 
João Dias 

António Guilherme 
José Carvalho 

Manuel de Melos 
Luís António 

António dos Santos 
José Ribeiro 

José das Neves 
Matias da Costa 
Francisco Lopes 

António de Miranda 
  

                                                      
423 Vd. Vol.2, Secção 2, Docs. 5-, 10, 13, 16. 
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tenha iniciado a produção azulejar na olaria universitária, podendo assim a obra 

de azulejo da galeria norte e torreões do Paço das Escolas ser considerada a 

pioneira da Fábrica de Telha da Universidade [Figs.265-265a].  

Na semana terminada a 12 de março de 1774, o azulejo continuava a ser 

assente nos torreões, recebendo Francisco Portela 720 reis por três dias de 

trabalho, juntamente com outros pedreiros a por azulejo no torreão 424. Em maio, 

na semana que findou a 28, são pagos 40 mil reis a Salvador de Sousa por 1250 

azulejos para huma sala que fica ao pé da Livraria de Sua Excelência 425, 

cobrando o artista 32 mil reis o milheiro. Nos registos da despesa da semana que 

terminou a 8 de outubro são pagos a Salvador de Sousa 67120 reis pelos 3 

milheiros e 40 azulejos para as sallas do Palácio, a 22 mil reis cada milheiro 426. 

Na semana seguinte o azulejador Manuel da Cruz recebia 14200 reis por assentar 

4059 azulejos nas sallas do palácio 427. Na primeira quinzena de novembro são 

novamente reportados pagamentos ao azulejador Manuel da Cruz pelo 

assentamento de 637 azulejos em local não descriminado, e também a Salvador 

de Sousa que recebe 3674 reis por mais 167 azulejos para as salas do palácio, a 

22 mil reis o milheiro 428. 

Em inícios de 1775 Manuel da Cruz continuava o seu trabalho de 

assentamento de azulejos, com 459 unidades assentadas na Sala de Estuque 

assima da escada interior, a 350 reis cada cento 429. No mês de maio desse ano 

eram pagos a Salvador de Sousa 99722 reis pelo fornecimento de 3110 azulejos 

                                                      
424 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 6. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º6. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.11. 

425 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 6. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º6. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.11. 

426 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 6. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º6. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.11. 

427 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 6. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º6. MORA, 1993: 147. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.11. 

428 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 7. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º7. MORA, 1993: 148. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.11. 

429 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 7. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º7. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.12; MORA, 1993: 148. 

 

Figura 265 | Azulejos aplicados na 
Galeria Norte do Paço das Escolas da 
Universidade de Coimbra. 
1773-1774, Salvador de Sousa 
Carvalho, Fábrica de Telha da 
Universidade. 
FA. 
 

 
Figura 265a | Pormenor. 
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destinados à casa de Ducel e a dous gavinetes do Pallácio 430, tendo cobrado 32 

mil reis por milheiro, o que na nossa opinião corresponderá a azulejo de qualidade 

superior, mais requintado, e exigindo maior complexidade técnica, ou seja, 

azulejos figurativos [Figs. 266-266a].  

Em junho, na semana que findou a 15 desse mês, Salvador de Sousa surge 

como assentador de 1035 azulejos, a 4 mil reis o milheiro, fornecidos por Manuel 

da Costa Brioso para a Sala do Palácio mediata à Capela, pagos por 12420 reis 

(12 000 reis o milheiro), sendo ainda referido que a pintura do milheiro foi a 8 mil 

reis e por cortar e recortar 6725 reis 431. Este dado anuncia já a presença do futuro 

administrador da Fábrica de Telha, Manuel da Costa Brioso (ca.1708-†1783), que 

assina com essa função a partir de 29 de junho de 1775. Interpretamos neste 

caso que Brioso, mestre oleiro, tenha produzido especificamente a chacota das 

unidades azulejares encomendadas, tal como deduzimos da discriminação do 

preço cobrado pelo milheiro, a 12 mil reis, e do preço da pintura, a 8 mil reis o 

milheiro, corte e recorte dos mesmos à parte, algo que não faria sentido se o 

artífice fosse responsável pela totalidade do trabalho. As semelhanças técnicas e 

formais com a obra associada a Salvador de Sousa Carvalho auxiliam a que 

atribuamos a este artífice aquele conjunto azulejar também no que toca à pintura 

do azulejo [Figs. 267-267a]. 

A administração da Fábrica de Telha viria então a mudar a partir de 22 de 

julho de 1775. Desde essa data e até 20 de abril do ano seguinte Manuel da 

Costa Brioso (ca.1708-†1783) ocupa o lugar deixado por Salvador de Sousa 

Carvalho, auferindo 480 reis por dia, o dobro do valor pago em 1773 a Salvador 

de Sousa Carvalho (os 240 reis referidos atrás) 432. A ocupação deste cargo, bem 

como o aumento da respetiva remuneração, comparativamente com o seu 

antecessor, poderá evidenciar o gabarito que aquele artífice colhia no meio oleiro 

                                                      
430 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 7. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º7. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.12. MACHADO, 1990-1992: 16; 

MORA, 1993: 149. 

431 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 7. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º7. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.12. MACHADO, 1990-1992: 16; 

MORA, 1993: 149. 

432 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Administração e Despesa com Obras, Livro 7. 

Dep.IV; Sec.2.ªE; Est.10; Tab.2; N.º7. MACHADO, 1993:257. Vd. Vol.2, Secção 2, Doc.16. 

 

Figura 266 | Pormenor de painel de 
azulejos aplicado na atual Sala do 
Senado (antiga sala do dossel e sala 
mediata à capela) do Paço das 
Escolas da Universidade de Coimbra. 
1774-1775, Salvador de Sousa 
Carvalho, Fábrica de Telha da 
Universidade. 
FA. 
 

 
Figura 266a | Detalhe da reserva 
figurativa. 
 

 
Figura 267 | Pormenor de painel na 
atual Sala do Senado (antiga sala 
mediata à capela) do Paço das 
Escolas da Universidade de Coimbra. 
1775, Salvador de Sousa Carvalho e 
Manuel da Costa Brioso, Fábrica de 
Telha da Universidade. 
FA. 
 

 
Figura 267a | Detalhe da reserva 
figurativa. 
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conimbricense. Detenhamo-nos, portanto, a analisar os dados existentes sobre 

esta figura.  

A atividade de Manuel da Costa Brioso (ca.1708-†1783) 433 é 

normalmente documentada para o último terço da centúria, associada ao cargo 

que assumiu de administrador da Fábrica de Telha da Universidade, entre 1775 e 

1776. A par com Salvador de Sousa Carvalho é vulto relevante para a cerâmica 

coimbrã da segunda metade do século XVIII, especialmente pela faiança, que se 

tornou célebre pela qualidade técnica e decoração exuberante 434. Sinal da fama 

que a sua obra conquistou é o texto de tom satirizante perpetuado por Camilo 

Castello Branco em redor da lástima da quebra de um bule da produção de 

Brioso, prediletíssimo da Soror Bárbara Leonor, freira de Lorvão435.  

No campo do azulejo, a tradição oral atribui a autoria de Manuel da Costa 

Brioso ao painel 7x4, de pintura polícroma, pertencente à coleção do Museu 

Nacional Machado de Castro 436 (MNMC inv.1720), datado de 1772, que aquele 

terá executado em pagamento de uma promessa a Nossa Senhora do Carmo 

aquando de uma tentativa de assalto que sofreu, e da qual saiu ileso (PAIS et alli, 

2007: 88) [Fig. 269]. O artífice terá edificado um altar com aquela invocação no 

local onde sofreu a referida tentativa de assalto, na Rua das Figueirinhas, atual 

Rua Martins de Carvalho 437. 

                                                      
433 A homonímia com o Manuel da Costa Brioso (ca.1708-†1773), filho do oleiro Miguel da Costa 

Brioso (†1749), podia suscitar dúvidas; contudo, a data do óbito deste seu primo, documentado 

para 22 de Setembro de 1773 com a idade de 65 anos pouco mais ou menos (PAIS et alli, 2007: 

71, 142) faz com que se exclua a possibilidade de esse se tratar do administrador da Fábrica de 

Telha da Universidade. Vd. Anexo 1. 

434 António Augusto Gonçalves aborda a obra de Manuel da Costa Brioso em função das 

características da sua pintura, numa época em que ainda não havia sido revelada a figura de 

Salvador de Sousa Carvalho (GONÇALVES, 1905: 237-239). José Queirós dá-lhe também 

especial destaque na obra Cerâmica Portuguesa e outros Estudos, resgatando a apreciação de 

algumas peças de cerâmica artística que apresentam marcas que lhe são atribuídas, algumas 

delas datadas (QUEIRÓS, 2002: 133). 

435 Vd. Vol.2, Secção 3, Doc.3. 

436 Vd. Vol.3. ED7. 

437 Segundo a notícia do Jornal O Conimbricense, n.º 2013, de 6 de Novembro de 1866, citada por 

António Augusto Gonçalves – GONÇALVES, 1899: 235, nota 2. 

 
Figura 268 | Assinatura de Manuel 
da Costa Brioso como administrador 
da Fábrica de Telha da 
Universidade, em Abril de 1776. 
 

 
Figura 269 | Registo em azulejo 
dedicado a N.ª Sr.ª do Carmo com o 
Menino salvando as Almas do 
Purgatório. 
1772, Manuel da Costa Brioso atrib. 
Coleção do Museu Nacional 
Machado de Castro, MNMC inv. 
1720- C1631. 
Foto José Pessoa, DDF/IMC. 
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Considerando semelhanças formais e idênticos aspetos técnicos, 

principalmente no que diz respeito à pintura, associamos a mesma mão desta 

peça para os seguintes núcleos: EAC15 (Solar dos Viscondes de Almeidinha/ 

Mangualde), EACMC10 (Colégio de Santo António da Pedreira de Coimbra, 

refeitório), EACMC27 (Convento de Santa Teresa de Coimbra, coro alto e painel 

principal do altar de Santo António), EARP35 (Capela de Nossa Senhora da 

Conceição de Mouronho/ Tábua, registo superior), EARP52 (Capela de Nossa 

Senhora dos Remédios de Viseu), EARP53 (Igreja da Ordem Terceira do Carmo 

de Viseu, sacristia), EARPV7 (Capela da Casa de Baixo, Oliveira do Hospital), R5 

(Registo na Praça do Comércio, n.º109-111, Coimbra) 438.  
 

QUADRO 28 
AUTOR DESCONHECIDO VI (MANUEL DA COSTA BRIOSO?) 

OBRA ATRIBUÍDA 
NÚCLEOS ÂNCORA: 1772, Museu Nacional Machado de Castro, Registo N.ª Sr.ª do Carmo e as Almas do 

Purgatório, MNMC inv.1720 (Vd. Vol.3, ED7), atribuído a Manuel da Costa Brioso  
(GONÇALVES, 1899: 235, nota 2; PAIS et alli, 2007: 88). 

ATRIBUIÇÕES: Solar dos Viscondes de Almeidinha, Mangualde (Vd. Vol.3, EAC15). 
Colégio de Santo António da Pedreira, Coimbra (refeitório) (Vd. Vol.3, EACMC10). 
Convento de Santa Teresa de Coimbra (coro alto; painel de Santo António) (Vd. Vol.3, EACMC27). 
Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de Mouronho (registo superior) (Vd. Vol.3, EARP35). 
Capela de N.ª Sr.ª dos Remédios de Viseu (Vd. Vol.3, EARP52). 
Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Viseu (sacristia) (Vd. Vol.3, EARP53). 
Capela da Casa de Baixo, Oliveira do Hospital (Vd. Vol.3, EARPV7). 
Registo na Praça do Comércio de Coimbra, N.º109-111 (Vd. Vol.3, R5). 

 

De igual modo, noutros campos da cerâmica, reconhecemos algumas 

coincidências formais entre a peça azulejar datada e uma placa associada à 

produção coimbrã (PAIS et alli, 2007: 91) com a representação relevada de Santo 

António com o Menino, em pintura polícroma, pertencente à coleção do Museu 

Nacional Soares dos Reis (MNSR inv.387) [Fig.270], onde destacamos a 

composição do emolduramento, a paleta cromática utilizada e o tratamento dos 

ornatos concheados.  

  

                                                      
438 Vd. Vol.3, Catálogo Analítico. 

 
Figura 270 | Placa cerâmica 
relevada representando St.º António 
2.ª metade do século XVIII, autor 
desconhecido. 
Coleção do Museu Nacional Soares 
dos Reis, MNSR inv. 387. 
Foto Laura Castro Caldas e Paulo 
Cintra. 
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AUTOR DESCONHECIDO VI (MANUEL DA COSTA BRIOSO?)  
EXEMPLOS DE ANALOGIAS FORMAIS ENTRE OS NÚCLEOS IDENTIFICADOS 
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Não poderíamos deixar de aludir também aos lavabos, ou depósitos de 

parede, de formas antropomórficas, 

 assinados «Briozo», pertencentes às coleções do Museu Nacional de Arte 

Antiga (MNAA inv.5848) [Fig.271] e do Museu Nacional Machado de Castro 

(MNMC inv.9426 – 1781), este último datado de «1781» [Fig.272-272a]: por 

exemplo, se atentarmos no perfil frontal assimétrico das peças, desenhado pelas 

formas encadeadas dos segmentos em curva e contracurva, pintados a amarelo e 

verde, bem como os discretos elementos concheados nos remates sugestionando 

palmas, encontramos idêntica solução no mencionado painel de azulejos datado 

de 1772 que a tradição atribui ao mesmo autor. 

Outro paralelismo que estabelecemos é o do painel da coleção do Museu 

Nacional Machado de Castro (MNMC inv.1720) – peça âncora das nossas 

atribuições – com o conjunto azulejar da sacristia da Igreja da Ordem Terceira do 

Carmo de Viseu439, de temática eremítica, que situamos na década de 1770. Para 

este último núcleo, apesar de reconhecermos duas mãos distintas, uma a 

trabalhar nos emolduramentos e figurações principais das composições, e outra 

nos pormenores secundários e fundos, notamos afinidades no traço e forma de 

assimilação da gramática decorativa aplicada.  

Aspeto digno de nota no núcleo viseense é também o pormenor técnico do 

trabalho dos vidrados, sendo aplicado um fundo azul claro no lugar do comum 

branco estanífero [Fig.273]. Parece-nos uma particularidade intencional, e não 

acidental, já que o conjunto é totalmente homogéneo neste detalhe técnico, e 

entendemo-lo como uma opção criativa, algo experimentalista, talvez inspirada no 

colorido da técnica jasper ware 440, que sabemos simulada em faiança pelo oleiro 

Manuel da Costa Brioso. Constitui exemplo o prato gomado, de fundo azul-claro, 

decorado a branco relevado, e com um trecho paisagístico a manganês no covo, 

  

                                                      
439 Vd. Vol.3, EARP53. 

440 Técnica cerâmica iniciada em 1774 (SAVAGE & NEWMAN, 2000: 161) por Josiah Wedgwood, 

célebre ceramista inglês (avô materno de Charles Darwin), que utiliza pasta constituída por sulfato 

de bário, carbonato de bário e sílica, sendo cozida a uma temperatura superior à normal, 

adquirindo aspeto translucido similar ao da porcelana e textura idêntica à do biscuit (DOMINGUES, 

2006: 107). Podendo ser-lhe adicionados vários pigmentos, o mais popular foi o azul-claro, ficando 

eternizado como Wedgwood blue. 

 
Figura 271 | Lavabo ou depósito de 
água de parede. 
Coleção do Museu Nacional de Arte 
Antiga, MNAA inv.5848. 
Último quartel do século XVIII, 
Briozo. 
Foto José Pessoa, DDF/IMC. 
 

 
Figura 272 | Lavabo ou depósito de 
água de parede. 
Coleção do Museu Nacional 
Machado de Castro, MNMC 
inv.9426. 
1781, Briozo. 
Foto José Pessoa, DDF/IMC. 
 

 
Figura 272a | Outra perspetiva da 
peça anterior. 
Foto José Pessoa, DDF/IMC. 
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Figura 274 | Prato. 
Coleção Museu Nacional Machado de Castro MNMC inv.4813. 
Último quartel do século XVIII, Manuel da Costa Brioso atrib., marca 
«CB». 
Foto José Pessoa, DDF/IMC. 

Figura 273 | Revestimento azulejar na sacristia da igreja da Ordem Terceira do Carmo de 
Viseu. 
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido. 
FA. 
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ostentando no fundo a marca «CB», pertencente à coleção do Museu Nacional 

Machado de Castro (MNMC inv.4813) [Fig.274].  

Para 1775 o seu nome surge documentado no fornecimento de azulejos 

para o Paço das Escolas, na Sala do Palácio mediata á Capela 441, intervenção 

que, como apontámos atrás, nos parece respeitante concretamente ao fabrico das 

peças em enchacote. Entre 1775 e 1779 há um hiato na documentação da 

Fábrica de Telha da Universidade, com escassas ou praticamente inexistentes 

referências à sua laboração. Assim, depois de 1775 nada mais se conhece sobre 

a intervenção do oleiro Manuel da Costa Brioso na arte azulejar. 

Feliciano Guimarães levantou a hipótese de Salvador de Sousa Carvalho e 

Manuel da Costa Brioso terem trabalhado em parceria, referindo-se ao conjunto 

do Paço das Escolas, apontando esse facto como a origem da dificuldade na 

identificação das características distintivas de ambos (GUIMARÃES, 1932: 50-52). 

Julgamos esta hipótese plausível, não tanto pela dificuldade de destrinça do estilo 

característico a cada um dos intervenientes, em particular a obra atribuída a 

Salvador de Sousa Carvalho, em nossa opinião facilmente identificável. A 

proposta de Feliciano Guimarães poderá ser considerada como possível 

explicação para a pouca uniformização das características da pintura de azulejo 

verificada nos painéis de temática paisagística, de estilo mais livre e heterogéneo, 

e nem sempre com bons resultados, um aspeto muito contrastante com os 

quadros de maior dimensão, de temática religiosa ou profana. Ainda assim, para 

além da documentação da olaria universitária não surgiu, até à data, mais nenhum 

indicativo sobre uma direta ligação de Manuel da Costa Brioso à arte do azulejo. 

Recapitulando, provendo o Paço das Escolas, a Fábrica de Telha da 

Universidade aplicou azulejo na Galeria do Palácio (ou Galeria Norte, ao lado da 

Sala dos Archeiros, Sala dos Capelos e Sala do Exame Privado) e seus torreões, 

escada do Palácio (escadaria que ligava a galeria das tribunas da Sala dos Atos 

Solenes à planta baixa dos Gerais) (09-11.1773), sala que fica ao pé da livraria de 

Sua Excelência 442 (03.1774), salas do palácio (09-11.1774), sala do estuque 

                                                      
441 CARVALHO, 1933: 274; SIMÕES, 1979: 28. 

442 As designações Livraria de sua Excelência ou Casa da Livraria remetem para a Biblioteca 

Joanina, tendo sido alvo de alguns consertos de manutenção entre 1774-1790 (pequenas obras de 

carpintaria, recolocação de vidros nas portas das estantes e janelas de vidraça de chumbo, 

conserto dos telhados) (MORA, 1993: 156).  
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acima da escada interior (01.1775), casa do ducel e dous gavinetes do palácio 

(05.1775) e sala do Palácio mediata à capela 443 (06.1775). No mesmo âmbito, 

Ana Goulão Machado acrescenta ainda a Aula da Matemática, corredores da casa 

da secretaria, e casa da junta (MACHADO, 1993: 259, nota 18). Estas 

designações oferecem um quadro bastante significativo da dimensão da 

intervenção decorativa utilizando o suporte do azulejo. Todavia, a dificuldade em 

associar algumas designações dos espaços mencionados na documentação à 

realidade presente (bastante alterada por melhoramentos e modificações 

operadas em finais do século XIX e inícios do século XX, particularmente no 

âmbito da visita do rei D. Carlos em 1892) não facilita a correspondência exata 

dos dados documentais aos conjuntos in situ.  

Há, porém, evidências técnicas e formais que nos parecem incontestáveis 

no que respeita aos conjuntos in situ aplicados na Sala dos Archeiros, Sala de 

Letras 444, Sala de Ciências e Sala de Medicina, as quais acusam uma nítida 

filiação às oficinas lisboetas, numa datação imediatamente anterior à fundação da 

Fábrica da Telha da Universidade, ca. 1770. A dimensão média das unidades ≥ 

140mm, a superior qualidade e perfeição da superfície vidrada (mais lisa e 

desempenada), a diversa amplitude tonal do cromatismo aplicado (sobretudo nos 

azuis, amarelos e verdes), o distinto traço do desenho e estilo de pintura são 

aspetos diferenciais face à corrente produção azulejar coimbrã, e parecem-nos 

suficientes para reforçar a tese da atribuição daqueles conjuntos à produção 

lisboeta. Avançamos ainda com a proposta de imputar a maior parte desses 

azulejos à Real Fábrica de Louça, ao Rato.  

Para a primeira produção da Real Fábrica de Louça, datada entre 1767 e 

1771, então sob a direção de Tomás Brunetto, José Meco sugeriu a atribuição de 

                                                      
443 Esta sala ficava ao lado do oratório, metade da sua área foi reconvertida em lavabo ca.1892, no 

âmbito da visita do rei D. Carlos a Coimbra, e a restante área foi anexada à antiga Sala do Dossel, 

originando a atual Sala do Senado (MACHADO, 1993: 260).  

444 Ana Goulão Machado atribui este conjunto à produção coimbrã e a Salvador de Sousa Carvalho 

(MACHADO, 1990-1992: 18; MACHADO, 1993: 261; MACHADO, 1998: 69). Em 1996 revê a sua 

leitura para a Sala dos Archeiros, levantando dúvidas sobre a proveniência e autoria dos azulejos 

ali aplicados, reconhecendo afinidades com as molduras dos silhares aplicados nos jardins do 

Palácio Pombal em Oeiras, e consequentemente, a possível proveniência das oficinas de Lisboa. 

(MACHADO, 1996: 492-493).  
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alguns revestimentos cerâmicos da Quinta do Marquês de Pombal em Oeiras 

(MECO, 1989: 239), os quais revelam substanciais semelhanças técnicas e 

formais com os painéis da Sala dos Archeiros do Paço das Escolas [Fig. 275-

276]. Já o conjunto azulejar da Sala de Medicina é aproximado aos azulejos 

aplicados como respaldos dos bancos da portaria do antigo Real Mosteiro do 

Santíssimo Coração de Jesus de Lisboa, também obra da Real Fábrica de Louça, 

para o período da direção de Botelho de Almeida (ca.1789) (HENRIQUES, 2003: 

458-460): composições ornamentais polícromas que utilizam molduras de meia 

cana e discretos concheados simétricos, na delimitação das reservas centrais, 

onde se desenham mais formas concheadas, elementos vegetalistas e aves a 

azul [Figs.277-278]. Quanto ao conjunto da Sala de Letras, reconhecemos 

evidentes semelhanças técnicas e formais com o conjunto azulejar assente na 

sacristia da igreja do antigo Convento da Madre de Deus em Lisboa (atual Museu 

Nacional do Azulejo), datado de ca.1746-1749 (SIMÕES, 2010: 286; MECO, 1985: 

64), nomeadamente ao nível da organização da composição, gramática 

ornamental e paleta cromática utilizadas [Figs.279-280], devendo datar de época 

anterior aos painéis que temos vindo a referir.  

Outros espaços há no edifício do Paço das Escolas revestidos a azulejo, 

com notórias afinidades formais à produção da Fábrica de Telha da Universidade 

apontada na documentação para os espaços atrás mencionados, e para os quais 

não surgiram até à data qualquer indicativo preciso sobre questões de autoria e 

datação. Referimo-nos concretamente ao conjunto azulejar na planta baixa do 

claustro dos Gerais, cujos indicativos documentais sobre as obras ali realizadas 

na segunda metade do século XVIII, o relega para o período final ou até, muito 

possivelmente, para período posterior à laboração da Fábrica de Telha (1773-

1779).  

Essas obras registam-se concretamente em maio de 1778, recebendo 

Manuel Alves Macamboa o respetivo pagamento, assumindo a responsabilidade 

pela empreitada na purção que vai da escada nova que tem entrada nos Gerais 

ate ser completa a parte que ade ser secartaria com huma caza que se faz no 

lugar donde esta o passadiço, obra composta de paredes novas desmanchos de 

muitas velhas, portais e jenellas metediços com todo o assento de pedraria que   
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Figura 275 | Painel de azulejos aplicado na Sala dos Archeiros do Paço das Escolas da Universidade de Coimbra, com cena de costumes. 
3.º quartel do século XVIII, produção de Lisboa – Real Fábrica de Louça ao Rato atrib. 
FA. 

Figura 276 | Painel de azulejos aplicado nos jardins do Palácio Marquês de Pombal em Oeiras, com cena paisagística (marinha). 
ca.1770, produção de Lisboa – Real Fábrica de Louça ao Rato atrib. 
FA. 
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Figura 277 | Pormenor de painel de azulejos aplicado na Sala de Medicina no Paço das 
Escolas da Universidade de Coimbra. 
Último quartel do século XVIII?, produção de Lisboa  – Real Fábrica de Louça. 
FA. 

Figura 278 | Painel de azulejos aplicado respaldos dos bancos na portaria do Real Mosteiro do santíssimo Coração de Jesus. 
ca.1789, produção de Lisboa – Real Fábrica de Louça. 
Foto Cintra & Castro Caldas. 
Fonte: HENRIQUES, 2003: 460, foto 18. 
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Figura 279 | Painel de azulejos aplicado na Sala de Letras do Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. 
ca.1750?, produção de Lisboa – Real Fábrica de Louça. 
Foto Cintra & Castro Caldas. 
Fonte: HENRIQUES, 2003: 460, foto 18. 

Figura 280 | Pormenor de painel de azulejos aplicado na sacristia velha do Convento da 
Madre de Deus. 
ca.1746-1749 (MECO, 1985: 64), produção de Lisboa. 
Foto SIPA/IHRU. 
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não for lajedo ou lezonia estando o principal acabado em 1779 (CRAVEIRO, 

1990: 14-16). Surgem, porém, referências a intervenções nesta área do edifício 

até 1798, respeitantes a acabamentos (CRAVEIRO, 1990: 20-21, 67), factos que 

aumentam a dificuldade em atribuir uma data mais circunscrita àquele conjunto 

azulejar, que integra silhar de azulejos de temática paisagística com dois tipos de 

enquadramentos, na caixa de escadas e alas do claustro baixo, respetivamente, e 

ainda azulejaria de padrão pombalino em algumas dependências contíguas 

[Figs.281-282].  

Outros azulejos que nos parecem posteriores à laboração da Fábrica de 

Telha da Universidade são os aplicados no átrio de entrada da Capela da 

Universidade [Fig. 283], para os quais, corroborando as considerações tecidas por 

Pedro Dias (DIAS, 1988: 22), a datação deverá ser posterior a 1780, já que em 

fevereiro desse ano eram pagos 7200 reis ao pedreiro Teotónio da Silva pela sua 

intervenção na feitura do teto da passagem para as três portas da Capella, obra 

custeada em 14 400 reis (MORA, 1993: 154). 

De acordo com a documentação da Universidade que temos vindo a aludir 

(Administração e Despesa com Obras), o azulejo produzido pela Fábrica de Telha 

da Universidade forneceu sobretudo a reforma decorativa do Paço das Escolas e 

os restantes edifícios abrangidos pela Reforma Pombalina da Universidade 

(Imprensa da Universidade445, Museu de História Natural446, Laboratório 

Chímico447, Colégio das Artes448). Porém, também outros edifícios associados a 

personalidades de topo da sua organização interna, tal como D. Francisco de 

Lemos Pereira Coutinho (1735-1822), foram abrangidos pela produção da olaria 

universitária. 

Figura de proa no processo da Nova Fundação da Universidade, D. 

Francisco de Lemos, Reitor da Universidade (dois mandatos: 1770-1779; 1799-

1821) é investido pelo ministro josefino como Reformador da instituição (1772), e 

nomeado bispo coadjutor (1773) e futuro sucessor do bispo de Coimbra D. Miguel 

da Anunciação (preso em 08 de dezembro de1768) (BRAGA, 18: III, 428-456; 

PACHECO, 2009: 146). Sabe-se que residiu entre 7 de outubro de 1775 e 16 de   
                                                      
445 MACHADO, 1990-1992: 16; MACHADO, 1993: 258. 

446 Vd. Vol.3, EAC6. 

447 Vd. Vol.3, EAC7. 

448 Vd. Vol.3, EACMC24. 
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Figura 281 | Painel de azulejos integrado no silhar que reveste todo o perímetro da planta baixa do claustro dos Gerais no Paço 
das escolas da Universidade de Coimbra. 
ca.1780, Salvador de Sousa Carvalho na Fábrica de Telha da Universidade? 
FA. 

Figura 282 | Pormenor do silhar de 
azulejo e sua adaptação harmoniosa com 
os elementos em cantaria de mármore 
(corrimão e pilastra). 
Caixa de escadas na ala sul do claustro 
dos Gerais. 
ca.1780, Salvador de Sousa Carvalho na 
Fábrica de Telha da Universidade ? 
FA. 
 

Figura 283 | Painel de azulejos aplicado no átrio da Capela de São Miguel. 
após 1780, Salvador de Sousa Carvalho atrib. 
FA. 
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março de 1777 no Paço Reitoral (PACHECO, 2009: 148), e foi também mentor de 

profundas campanhas reformativas no edifício do Paço dos Bispos, onde residiu 

pelo menos desde 1 de abril de 1770 (PACHECO, 2009: 147), e ainda na Quinta 

de São Martinho (em São Martinho do Bispo). 

De acordo com uma nota revelada por Ana Goulão Machado, colhida na 

documentação de despesa da Fábrica da Telha da Universidade, em março de 

1774 a fábrica forneceu telha vidrada para a Quinta de São Martinho, residência 

de recreio do Reitor-reformador da Universidade449 (MACHADO, 1990-1992: 19). 

A encomenda poderá também ter abrangido o fornecimento dos azulejos de 

padrão pombalino e painéis de temática paisagística que aí foram aplicados, 

segundo podemos verificar através dos registos fotográficos que consultámos a 

partir do sistema SIPA/ IHRU450, os quais acusam grandes paralelismos técnicos e 

formais com os azulejos aplicados no Paço das Escolas entre 1774-1776, por 

exemplo na Sala das Congregações, Gabinete do Reitor ou sala de aula junto à 

Capela de São Miguel. 

A produção azulejar da Fábrica de Telha da Universidade, segundo a 

proposta que apresentámos no início deste capítulo, correspondente ao início da 

fase intermédia da azulejaria Rococó coimbrã (ca.1773-1790), compreendeu 

todas as tipologias comuns à produção nacional pombalina da época – azulejos 

de padrão pombalino [Figs.284-286], painéis figurativos e ornamentais, tendo 

também resgatado a tipologia da figura avulsa451 – e constitui o grande marco de 

viragem da tendência mais empolada do trabalho do ornato rocaille, para um 

aligeiramento do mesmo, propondo a sua aplicação de forma mais contida e 

discreta. 

Acreditamos que a figura do pintor de azulejo Salvador de Sousa Carvalho, 

artista lisboeta, possivelmente discípulo de Valentim de Almeida, fixado em 

Coimbra desde 1756, terá tido particular importância na definição do perfil estético 

da produção azulejar da Fábrica de Telha, manifestando-se extremamente 

recetivo e permeável à influência da produção azulejar da sua cidade natal, 

mimetizando algumas fórmulas compositivas (sobretudo o desenho de 

                                                      
449 Vd. Vol.3, ED5. 

450 Vd. Vol.3, EAC5. 

451 Vd. Vol.3, EAC4, EAC10. 

 
Figura 284 | Pormenor do tapete de 
padronagem pombalina aplicado no 
Laboratório Químico. 
ca.1773-1777, Fábrica de Telha da 
Universidade. 
FA. 
 

 
Figura 285 | Unidades de cercadura 
e quatro unidades com dois módulos 
de repetição distintos no edifício do 
antigo Museu de História Natural. 
ca.1773-1777, Fábrica de Telha da 
Universidade. 
FA. 
 

 
Figura 286 | Pormenor da 
padronagem pombalina aplicada num 
corredor do Paço das Escolas, junto à 
Sala do Senado. 
ca.1773-1777, Fábrica de Telha da 
Universidade. 
FA. 
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emolduramentos) patentes em peças aplicadas em determinados edifícios da 

cidade do Mondego. 

Julgamos a intervenção de Salvador de Sousa Carvalho na Fábrica da 

Telha da Universidade uma extensão da sua produção, sendo por isso difícil 

delimitar o seu alcance nas obras daquela olaria universitária. Um aspeto formal 

dessa dificuldade é a presença perseverante dos típicos concheados rocaille, de 

nítida filiação à tradição dos gravadores de Augsburg, a par com obras de 

ornamentação mais contida, de linhas claras e formulário mais racional – 

conjuntos que anunciam a nova postura dos modelos neoclassicizantes que 

paulatinamente se iam impondo no meio conimbricense desde 1773 (CRAVEIRO, 

1996: 516-518), por via da Reforma Pombalina da Universidade e da presença na 

cidade do tenente-coronel inglês Guilherme Elsden, ocupado com a direção do 

Gabinete das Obras da Nova Fundação da Universidade. 

Possivelmente uma das últimas obras produzidas na Fábrica de Telha da 

Universidade (1773-1779) é o célebre conjunto de painéis das vistas dos edifícios 

da Reforma Pombalina da Universidade, integrado no antigo Paço Episcopal, e 

hoje pertencente à coleção do Museu Nacional Machado de Castro452. 

Consistindo em representações de arquiteturas em molduras rocaille, os painéis 

acolhem os alçados dos edifícios universitários mandados construir ao tempo da 

Reforma Pombalina, sendo Reitor da Universidade o já mencionado Bispo 

Reformador D. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho, membro da 

comissão da Junta da Providência Literária que reformou a Universidade.  

A encomenda teve como principal referência os desenhos aguarelados do 

álbum, datado de 1777, com plantas e alçados, intitulado «Riscos das Obras da 

Universidade de Coimbra. Estabelecimentos fundados na Universidade de 

Coimbra por ordem de Sua Magestade», do Engenheiro Guilherme Eldsen. Há 

correspondência para seis dos nove painéis de azulejos, entre os quais: o 

Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra (MNMC inv. 11782), o 

Laboratório Chímico (MNMC inv.11778) [Fig. 287], o edifício destinado para 

Cabido (MNMC inv.11781) e o edifício destinado para as Ciências Naturais.  

 

                                                      
452 Vd. Vol.3, ED7. 



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

□ ■□ 
 

371 

 

Aquele documento tem a assinatura de D. Francisco de Lemos 

(FIGUEIREDO, 1982: 58), facto que poderá indiciar que o mesmo lhe 

pertencesse. 

O conhecimento desta fonte gráfica auxiliou o balizamento cronológico do 

conjunto, de ca. 1779, ano em que D. Francisco de Lemos faz a ocupação efetiva 

da cadeira episcopal, por morte do seu antecessor, o Bispo-Conde D. Miguel da 

Anunciação. Na mesma data proposta à aproximada para aqueles painéis, 

cessaria em definitivo a laboração da Fábrica de Telha da Universidade, 

prosseguindo os autonomamente o seu trabalho os artífices seus colaboradores.  

Por fim, consideramos oportuno realçar, a par com a chamada de destaque 

para a colaboração de Salvador de Sousa Carvalho no desenvolvimento da 

produção azulejar da Fábrica de Telha da Universidade (na dimensão estética e 

formal), também a hipotética contribuição do Professor Domingos Vandelli que 

julgamos ter dado um significativo contributo no aprimoramento da dimensão 

técnica daquela manufatura, possibilitando que atingisse altos parâmetros de 

qualidade no que toca às pastas, vidrados e pigmentos. 

 

 

 

  

Figura 287 | Painel de azulejos com a representação da fachada principal do Laboratório Químico tal como tinha sido projetada por Guilherme 
Eldsen «Elevação Geometrica – do edifício – do Laboratório Chimico». 
ca.1779, Salvador de Sousa Carvalho na Fábrica da Telha da Universidade ? 
Coleção do Museu Nacional Machado de Castro, MNMC inv. 11778. 
FA. 
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3.1.3.3. Domingos Vandelli (1730-†1816) e o seu impacto no centro 

oleiro de Coimbra. 
 

No contexto da produção de faiança de Coimbra para a década de 80 é 

incontornável o contributo do Professor Domenico Vandelli, espirito iluminista que 

se afigura importantíssimo para o desenvolvimento e renovação tecnológica da 

cerâmica portuguesa, a par com Tomás Brunetto, Veroli, Pauleti ou Rossi, 

chegado a Portugal em 1764 a convite de Sebastião José de Carvalho e Mello, 

em pleno contexto da Reforma Pombalina.  

Detentor de um percurso científico notável, a fama do professor paduano 

chega aos ouvidos do ministro josefino por intermédio do cônsul geral de Portugal 

em Génova, Nicolao Piaggio, que por carta, datada de 16 de maio de 1764, relata 

ao Marquês a erudição do Professor Domingos Vandelli, Doutor Físico da 

Universidade de Pádua, recomendando que o contrate para lecionar no Real 

Colégio dos Nobres (SERRÃO, 1994; BRIGOLA, 2003; SAMPAIO, 2006), facto 

que não se verificou devido ao atraso nas obras daquele colégio.  

Já em Lisboa, o Professor Domingos Vandelli ocupou-se, entre 1764 e 

1768, com a montagem do Jardim Botânico da Ajuda, juntamente com Julio 

Mattiazzi, seu auxiliar e anteriormente jardineiro principal do congénere jardim de 

Pádua (BRIGOLA, 2003; SAMPAIO, 2006). Em 1772, no contexto da reforma dos 

estudos da Universidade de Coimbra, assumia o cargo de Lente de História 

Natural e Química naquela instituição, tendo aí permanecido até 1791, data da 

sua jubilação.  

Um dos seus espaços de trabalho foi, por exemplo, o Laboratório Chímico: 

novo centro de investigação criado no contexto da Reforma Pombalina (que 

originou duas novas faculdades, de Matemática e Filosofia Natural), ocupando 

parte do antigo complexo do Colégio de Jesus, desativado na sequência da 

extinção da Companhia de Jesus em 1759. O novo edifício estaria pronto em 

1775, e nele Vandelli, assumindo a direção do Laboratório, viria a desenvolver os 

seus mais inovadores projetos científicos.  

Ao mesmo tempo, orientaria também (até 1791) a construção do Jardim 

Botânico da Universidade, criado também em 1772 e integrado no Museu de 

História Natural – projeto museológico pioneiro, que levou João Carlos Brigola a 

considerar Vandelli como a personalidade fundadora da Museologia em Portugal 
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(BRIGOLA, 2003), e para o qual, mais tarde (1773), o cientista paduano viria a 

doar a coleção que reuniu e tinha depositado no Jardim Botânico de Lisboa e 

também a sua coleção particular, herdada de seu pai, com espólio diverso de 

História Natural (CRUZ, 1976: 6-10; SAMPAIO, 2006: I, 14).  

O atraso nos recebimentos de mercê, e pagamentos dos dois legados, 

resulta na concessão de uma mercê de usufruto do álveo do rio velho, antigo leito 

do Mondego para cultivar e desfrutar por prazo de trinta anos com isenção de 

pagamentos à câmara de Coimbra. Todavia, Vandelli viria a dirigir uma 

reclamação à rainha solicitando o esclarecimento das confrontações daquela 

propriedade (CRUZ, 1976: 9-12; SAMPAIO, 2006: I, 14).  

Sócio efetivo da Academia Real das Ciências – desde 24 de dezembro de 

1779, data da fundação daquela instituição – foi, nesse contexto, nomeado em 

1780 para a comissão de promoção da Agricultura, das Artes e Indústria Popular. 

Produziu ainda reflexões sobre os assuntos económicos nacionais, surgindo, 

inclusivamente, a assumir o papel de conselheiro da Corte, junto de D. João VI, 

defendendo o nome de D. Rodrigo de Sousa Coutinho como gestor ideal para os 

assuntos financeiros do reino (CARDOSO,1988: 44-49). Vandelli seria também 

deputado da Real Junta do Comércio, Agricultura, Fabricas e Navegação a partir 

de 1788, emitindo variados pareceres no desempenho dessa função (SAMPAIO, 

2006: I, 17).  

O seu mérito vai sendo consolidado ao longo da sua permanência em 

Portugal: a par dos inúmeros privilégios e mercês que lhe vão sendo concedidos, 

em 1794 é feito cavaleiro da Ordem de Cristo, e em 1798 ocupa o cargo de 

Diretor da Real Fábrica das Sedas e das Obras de Águas Livres.  

Vandelli constitui portanto uma ponte importantíssima para a atualização do 

país face à realidade da Europa das Luzes. A correspondência, revelada por João 

Brigola (BRIGOLA, 2000-2001), trocada com inúmeras instituições (museus, 

jardins e academias) e personalidades culturais e científicas estrangeiras, assim o 

confirma.  

Jubilado da Universidade de Coimbra em 1791, Domingos Vandelli fixa-se 

definitivamente em Lisboa, onde viria a falecer em 1816, estadia que contou com 

o interregno do período em que esteve exilado em Inglaterra, entre 1811 e 1815 

(por consequência da sua prisão por acusação de posição simpatizante pela 
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causa napoleónica), durante o qual cessou as suas funções oficiais ao serviço do 

Estado português.  

Interessa particularmente ao presente estudo a sua faceta de cientista e 

empresário industrial da cerâmica, procurando entender o real impacto da 

aplicação dos seus conhecimentos sobre cerâmica e em concreto na produção 

coimbrã. 

Domingos Vandelli interessa-se pelas riquezas naturais do país, entre elas, 

as matérias-primas uteis à produção de louça. No estudo Memória sobre algumas 

produções naturais deste Reino das quais se poderia tirar utilidade (VANDELLI, 

1789) está bem patente esse cuidado. Nessa abordagem, para a região de 

Coimbra destaca a existência em Soure de boa argila para a produção de 

cadinhos e outras peças de utilidade científica, e em Coimbra a abundância de 

outra argila de bom comportamento no que toca à sua resistência ao fogo, 

apontando a sua utilidade para a produção de louça.  

Em 1783 foi apresentada à Academia de Ciências de Lisboa o Ensaio de 

uma descrição física e económica de Coimbra e seus arredores da autoria de 

Manuel Dias Baptista, texto que no âmbito das artes mecânicas refere a arte de 

fazer a louça, mencionando seis fábricas de louça vermelha e onze de louça 

branca, juntamente com matérias associadas à sua produção e aos principais 

materiais empregues, nomeadamente ao nível do vidrado das peças (CARDOSO, 

1990). Importa realçar o interessante facto de Manuel Baptista destacar o papel 

de Domingos Vandelli na produção cerâmica, salientando as diversas 

experiências associadas à produção de louça, tal como a louça branca, a 

porcelana, a louça de pó de pedra e os cadinhos, orientadas pelo sapientíssimo 

mestre (CARDOSO,1990: I, 221). Jorge Pereira Sampaio apresenta na sua tese 

de Doutoramento um conjunto de peças resultantes das experiências cerâmicas 

orientadas pelo Lente italiano acontecidas no Laboratório Chímico da 

Universidade de Coimbra, a maioria de função laboratorial (SAMPAIO, 2006: III, 

Fichas A-1 a A-6): instrumentos mais necessários à fundição e purificação dos 

metais, para a destilação dos líquidos, e sublimação dos sólidos preparando 

fornos, cadilhos, alambiques, retortas e outros vasos alem das varias loiças 

(SAMPAIO, 2006: II, 26-28). 

Sobre as experiências associadas ao fabrico de porcelana, o contributo do 

Prof. Vandelli não terá sido convenientemente aproveitado no desenvolvimento da 

 
Figura 288 | Pote (ou manga) para 
conservação de plantas secas, com a 
inscrição «CL.XIV./DIDYNAMIA», uma 
das classes do reino Plantae, segundo a 
classificação de Lineu. 
Esta peça em faiança revela excecional 
qualidade de fabrico, pelas suas 
paredes finas e seu vidrado translucido 
e brilhante. 
Último quartel do Século XVIII, 
Domingos Vandelli. 
Coleção do Museu da Ciência da 
Universidade de Coimbra. 
MCUC inv QUI.0222. 
Fonte: 
http://museudaciencia.inwebonline.net. 
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indústria cerâmica portuguesa, por falta de continuidade dos seus estudos, 

constrangimento favorecido pelo instável contexto político e económico das 

primeiras décadas de Oitocentos (AREZ, 1998; SAMPAIO, 2006).  

Terá sido o artífice do meio oleiro conimbricense Bento Fernandes de São 

Francisco453 o guardião do receituário herdado por Vandelli. Seu braço direito, 

exerceu as funções de guarda do Laboratório Chimico onde o serviu nas suas 

multiplicadas experiencias, considerado pelo mestre italiano totalmente instruído 

da varia natureza e qualidades dos barros por fazer as diferentes misturas dos 

mesmos, saber regular os graus do fogo conveniente a cada qualidade, propondo-

o inclusivamente como responsável da sua fábrica na Rua de João Cabreira, 

acudindo como mestre à direção da mesma (SAMPAIO, 2006: II, 26-28). Bento 

Fernandes acabará por depositar toda a sua vasta experiência, adquirida em 

Coimbra em colaboração com Vandelli, na Fábrica da Vista Alegre após a sua 

contratualização pelo fundador José Ferreira Pinto Basto (VALENTE, 1949b). 

Cessada a laboração da Fábrica de Telha da Universidade (1773-1779), 

Domingos Vandelli decide tomar o edifício, vendo nele potencial suficiente para 

poder desenvolver as suas experiências cerâmicas. 

A 16 de dezembro de 1780 estava em falta a renda anual de 30 mil reis que 

deveria ser paga pela Universidade a António Leite Ribeiro e António Almeida 

Macedo454, proprietários de parte do terreno onde se implantou a olaria 

universitária, então desativada. Entretanto, o Prof. Vandelli pediu à Universidade 

as chaves do edifício (CRUZ, 1976: 28; SAMPAIO, 2006: II, 18), formalizando a 

intenção do arrendamento daquelas casas a 20 de dezembro do mesmo ano, 

obrigando-se a pagar o aluguer a partir de 1 de janeiro de 1781, situação portanto 

conveniente à Universidade. Na mesma obrigação comprometia-se ainda a 

entregar todas as telhas que na mesma existem, ou ficariam fechadas em huma 

caza, a cuja chave deve ter João José o Pagador (CRUZ, 1976: 91).  

Como inquilino, Vandelli declarara, a 10 de janeiro de 1781, iniciar o 

conserto dos telhados das casas da antiga fabbrica das Telhas por se acharem os 

tilhados de todas as cazas arruinados com prejuízo de muitas bemfeitorias, e que 
                                                      
453 Casado com Joaquina Susana Briosa, irmã do oleiro Dionísio da Costa Brioso (PAIS et alli, 

2007: 72). 

454 Herdeiros de António Souza Basto, proprietário de parcelas inicialmente arrendadas, vizinhas 

da propriedade onde se instalou a fábrica.  



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

□ ■□ 
 

377 

naquela prezente estação o reparo não admitia demora, cuidou logo em dar 

principio a conçertalos (CRUZ, 1976: 92). No mesmo dia a Universidade decide 

entregar as parcelas arrendadas aos seus respetivos proprietários, mandando 

demolir os dois fornos que nelas tinhão feito, e apresentando também um 

arrolamento de todos os trastes mandados fazer pela dita Universidade para o 

expediente da mesma fabrica encontrados na visita de avaliação do estado das 

cazas que servirão de Fabrica de telha e averiguação do que nellas existia 

pertencente à mesma Universidade, os quais seriam posteriormente avaliados, 

bem como as bemfeitorias necessárias e uteis [Quadro 9, pp.155-156] (CRUZ, 

1976: 92-94). 

Domingos Vandelli entendeu plenamente as potencialidades da localização 

da desativada Fábrica de Telha da Universidade, apresentando na Congregação 

da Faculdade de Filosofia, a 12 de janeiro de 1781, na presença do Reitor da 

Universidade e aos Professores Dalla Bella, Soares e Monteiro da Rocha o projeto 

do estabelecimento de huma Fabrica de porcelana. Ali realçou a cómoda 

localização por ficar na vizinhança do rio, por onde se fará a importação das 

primeiras matérias, e a exportação dos produtos, aliada à menor despeza para 

principiar huma Fábrica de Loiça, porque havia já muitas cousas preparadas para 

ella, por quanto tem a Universidade na Vezinhança do Mondego huma casa 

espaçosa que mandou fazer para nella se fazer a telha para os novos edifícios, e 

depois que cessou aquella necessidade, ficou sem uso algum (CRUZ, 1976: 98-

99).  

O processo de arrendamento viria, porém, a arrastar-se por mais três anos, 

dado o estado ruinoso do edifício. Em maio de 1784 nova visita de vistoria era 

realizada, desta feita pelo administrador das reaes obras da Universidade, e pelo 

mestre de tendas de louça Salvador de Sousa Carvalho, na presença de 

Domingos Vandelli, para examinação de todas as cazas pertencentes á Fabrica 

da Telha, achando-se na milhor caza para o exercício do trabalho, todo o 

madeiramento podre em necessidade urgente de logo se consertar, e nas 

restantes divisões em razoável estado, podendo passar, mas não os tilhados que 

todos de toda a Fabrica precisão de se lhe bulir, e com brevidade também pela 

razão de quase todos os sobrados se acharem molhados de beiras, que nelles 

correm (CRUZ, 1976: 94-95). Na mesma visita fallousse também no que poderião 

valer as ditas casas de renda anual para a Universidade, dando parecer sobre 
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isso o mestre de obras da Universidade e também o mestre de tendas de louça 

Salvador de Sousa Carvalho, antigo administrador da Fábrica de Telha da 

Universidade, considerando o administrador das obras, Bernardo de Azevedo 

Morato, que nenhuma utilidade havia de ter a Universidade com aquela fabrica, 

devido à despesa que hade ser continua com concertos, aludindo às 

consequências do futuro levantamento do pavimento da rua, milhor conveniência 

fará a Universidade se tomar o acordo de afforar (CRUZ, 1976: 95). A deliberação 

final foi de que se mandassem fazer os consertos necessários nas casas da 

fábrica (CRUZ, 1976: 94-95).  

A 12 de maio de 1784, Domingos Vandelli declarando ter alugada a antiga 

fabbrica das telhas desta Universidade por 50 mil reis anuais, de modo a 

estabelecer ali a sua fábrica de diferentes espécies de louças, afirma ter sido o 

próprio a liderar as reparações e consertos necessários, entre os quais o conserto 

de telhados, forros, soalhos, portas e janelas, mandando ainda reparar dois 

fornos, deixando outro cahido para obviar maiores despezas, e também a 

realização de algumas alterações à estrutura tradicional das casas da fábrica, por 

via do rasgamento de janelas até abaixo e abertura de novas janelas, colocação 

de estantes pregadas nas paredes, fazer o Moinho e os andaimes (CRUZ, 1976: 

96). Faltaria, contudo, para completar-se os concertos necessarios de huma 

fabbrica, cobrir-se a caza do forno, donde se queima o chumbo, levantar-se o 

forno cahido e fazer-se mais tres portas, e levantar-se nos barreiros huma borda 

deles (CRUZ, 1976: 96). De modo a validar o investimento feito nas obras de 

conserto, Vandelli salvaguardou-se, recomendando a examinação dos consertos 

por peritos, sujeitando-se ao pagamento dos mesmos do seu bolso se 

considerados desnecessários. Para avaliação da obra concorreram novamente o 

mestre da cidade e Salvador de Sousa Carvalho, mandado chamar por ser Mestre 

oleiro dos milhores (CRUZ, 1976: 95-97; SAMPAIO, 2006: II, 140). 

Dois anos mais tarde, em 1787, os problemas de conservação do edifício 

mantinham-se, sendo em junho desse ano necessário o conserto de um telhado 

que ameaçava iminente ruina nas cazas que Domingos Vandelli tinha arrendado à 

Universidade pela fabrica de Louça; o reparo teve parecer do mestre pedreiro da 

Universidade, António Ferreira Raínho que analisou tecnicamente o problema:  

«[…] axei que em huma parte do madeiramento esta quebrada 

huma viga que necessita de pronto reparo; antes que chegue a cahir 
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de todo. Cuja obra pende de algumas outras siguransas pella União 

que tem com o mais madeiramento que por ali esta por velho muito 

arruinado, e da mesma sorte nesesita todo o telhado de consertado 

nesta mesma parte […]» 

(CRUZ, 1976: 97-98).  

Na Relação das Fabricas de 1788 são mencionadas as de Domingos 

Vandelli em Coimbra (DIAS,1955: 24-42). Em 1790 o mesmo entrega as chaves 

das ditas casas na Rua de João Cabreira, que serviram de Fábrica de Telha da 

Universidade, desvinculando-se definitivamente do seu aluguer (SAMPAIO, 2006: 

II, 140), as quais no final do ano são vendidas a Manuel Fernandes Guimarães, 

negociante da cidade de Coimbra, pelo preço de hum conto e duzentos mil reis455. 

Estes factos vêm completar o conhecimento sobre o início do seu percurso 

em Portugal associado à cerâmica, sendo tradicionalmente colocado na data da 

fundação da Fábrica do Rossio de Santa Clara (1784-1891), experiência que, 

como vimos, é antecipada pelo arrendamento das instalações da antiga Fabrica 

da Telha da Universidade entre 1781 e 1790. 

Sobre a Fábrica do Rossio de Santa Clara, está referenciado na 

documentação da Junta de Comércio existente no ANTT456 o pedido do alvará em 

19 de setembro de 1785, o qual seria concedido dias depois, a 23 de setembro do 

mesmo ano, tal como confere a Relação das Fábricas de 1788457. O arrabalde 

onde se implantava assumia-se à época já como segundo pólo de atividade 

manufatureira de Coimbra [Fig.13], tendo sido aí implantada em 1726 uma fábrica 

de fundição, e existindo também uma fábrica de sabão458 que seria próxima à 

fábrica de louça de Vandelli (SAMPAIO, 2006: I, 55). 

De acordo com o Requerimento de Privilégios para a Fábrica de Louça do 

Rossio de Santa Clara, Vandelli comprometia-se a ensinar aprendizes instruindo-

os por um período de cinco anos (SAMPAIO, 2006: II, 47). O Lente italiano 
                                                      
455 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra, Fazenda, 1788-1792, Escrituras da Universidade, IV-

1E-14-2-36, fls.264v-265v. CRUZ, 1976: 31; SAMPAIO, 2006: II, 156-157. 

456 ANTT, Junta do Comércio, Livro 432. SAMPAIO, 2006: II, 46 

457 AHMOP, Fundo da Junta do Comércio, Relação das Fábricas em 1788, Bobine 82. DIAS, 1954-

1955. 

458 Segundo notícia publicada no jornal O Coninbricense, edição de 5 de dezembro de 1896, 

relatando os efeitos destrutivos de um incêndio que atingiria a saboaria «Lusitânia» de Augusto 

Martha e a fábrica de cerâmica que fora do Lente italiano (SAMPAIO, 2006: 55). 
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procurou ainda obter certificado para a identificação dos seus produtos cerâmicos 

e sua comercialização pelas várias partes do Reino, inclusive nos domínios Além-

Mar (SAMPAIO, 2006: I, 56).  

Em 1787 era concedido, por alvará, àquela manufatura o privilégio da 

venda exclusiva de produtos para as províncias da Beira e Minho, bem como da 

exploração gratuita de matérias-primas em terrenos públicos, particulares (por 

prévio acordo com os proprietários), ou sob a arbitragem de louvados (CRUZ, 

1976: 35-36; PAIS et alli, 2007: 98).  

Data de 25 de agosto do mesmo ano uma solicitação à rainha D. Maria I do 

aforamento de um terreno baldio necessário para acomodação da fabrica de 

Louça, estabelecida numas casas no Rossio de Santa Clara, para a qual tinha 

obtido os privilégios atrás referidos, localizado num dos lados das mesmas casas, 

e pertencente à câmara ou senado da cidade de Coimbra (CRUZ, 1976: 35; 

SAMPAIO, 2006: I, 57; II, 79). A vistoria ordenada pela rainha e realizada em 

Outubro do mesmo ano informa que o terreno em causa confrontava a Poente 

com a fábrica e ficava entre a Estrada de São Francisco e o muro do quintal das 

casas da Fábrica de Vandelli (CRUZ, 1976: 35; SAMPAIO, 2006: I, 57; II, 79), 

sendo o aforamento efetivado a 26 de março do ano seguinte, isto é, em 1788. 

Passados nove anos, em 1797, surge a necessidade de alargar novamente o 

perímetro da fábrica, solicitando o proprietário à Câmara de Coimbra autorização 

para construir um muro junto às casas da fábrica no sítio e calçada da Ponte que 

vai para São Francisco (CRUZ, 1976: 36).  

De acordo com o Livro de Matricula dos Mestres Officiaes e Aprendizes de 

Fabricantes que consta na documentação da Junta do Comércio, existente no 

AHMOP, em 10 de outubro de 1792, trabalhavam na fábrica de louça de 

Domingos Vandelli em Coimbra seis artífices: Francisco Brandão oficial de 

pintura459; José Joaquim Gomes oficial de pintura; Francisco Lopes Guimarães 

administrador; Francisco da Costa Alemão oficial de roda; António Álvares de 

Carvalho oficial de forno; António Martins Borracho oficial de aviamanteiro 

(PEREIRA, 1997: 66)460. Estes trabalhadores viriam a gozar do privilégio, comum 
                                                      
459 Francisco José Brandão, fabricante de loussa fina, atv.1793-1810. Vd. Anexo 1; PAIS et alli, 

2007: 145. 

460 A documentação municipal dos ofícios corrobora esta informação; uma certidão passada por 

Teotónio Gomes de Carvalho aponta os nomes dos oficiais que trabalhavam em 1792 na Fábrica 
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a outras fábricas461, concedido pela Rainha a 06 de setembro de 1792, por pedido 

do administrador Francisco Lopes Guimarães, da isenção do serviço militar em 

mar ou terra, seguindo a linha dos Estatutos da Real Fábrica das Sedas (CRUZ, 

1976: 35; SAMPAIO, 2006: I,58-59). 

Após a jubilação de Domingos Vandelli como Lente da Universidade de 

Coimbra, em 1791, e sua deslocação para Lisboa, a Fábrica de Louça do Rossio 

de Santa Clara parece ter continuado como sua propriedade, tendo assim 

permanecido até pelo menos 1797 (CRUZ, 1976: 35). 

O seu afastamento definitivo da condução da fábrica traria efeitos negativos 

imediatos na manutenção dos altos parâmetros de qualidade aplicados à 

produção de loiça. Em 1803 o relatório da Comarca de Coimbra acerca das 

fábricas estabelecidas na cidade, existente também na documentação da Junta de 

Comércio, à guarda do Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas, refere 

a laboração da Fábrica de Louça do Rossio de Santa Clara, especificando que 

mais merece o nome de Olaria pela má qualidade da que faz, especificando a 

louça de pó de pedra e referindo que estala e rebenta imediatamente lhe chegue 

agoa muito quente. Aquele documento aponta ainda determinados materiais 

empregues como algumas tintas, pouco vidro e chumbo, assinalando que 

ocupava à época cinco oficiais e um criado, produzindo doze fornadas de louça ao 

ano, de modo a ser consumida na feira de São Bartolomeu da mesma cidade de 

Coimbra, e em outras partes da comarca (SAMPAIO, 2006: II, 229). 

Como uma das últimas referências documentais à Fábrica do Rossio de 

Santa Clara, surge na ata camarária de 8 de novembro de 1855 a referência a um 

pedido de medição para procedimento de uma escritura de um prazo, de que é 

senhoria a câmara de Coimbra, a ser passada a Francisco Lopes Guimarães e 

sua mulher, enquanto senhores de um prazo no Rossio de Santa Clara, que 

contava de casas de habitação, fábrica de louça e quintais (SAMPAIO, 2006: 

II,326).  

                                                                                                                                    
do Rossio de Santa Clara. Francisco Brandão e José Joaquim Gomes, pintores; Francisco Lopes 

Guimarães administrador; Francisco da Costa Alemão e António Álvares de Carvalho oficial de 

roda e forma; António Martins Borracho oficial aviamanteiro. Arquivo Municipal de Coimbra, 

Registo (1789-1795), Vol. LVI, fl.196. CRUZ, 1976: 35. 

461 Real Fábrica das Sedas, Têxteis de Portalegre, Lanifícios da Covilhã e Fundão. 



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

 

382 

Em 1888, António Augusto Gonçalves, professor e Diretor da Escola 

Industrial Brotero, viria a instalar no mesmo local uma fábrica de louça que apenas 

labora por um período de um ano (segundo José Queirós, QUEIRÓS, 1907). 

Como últimos proprietários surgem os nomes de Benjamim Ventura (1891) e a 

dupla José Miguel da Fonseca e José de Oliveira Serrano – «Serrano&Fonseca», 

1894 (SAMPAIO, 2006: 62). 

Vandelli criou escola, não limitada a Coimbra, mas alargada também a 

outros centros como Vila Nova de Gaia e Aveiro. A 7 de agosto de 1786 constituía 

sociedade com João Bernardo Guedes e o Dr. Diogo José de Araújo, na fundação 

da fábrica do Cavaquinho, limitando-se a sua quota parte às receitas e segredos 

das louças de pó de pedra que havia introduzido em Portugal (CRUZ, 1976: 36-

37). O já mencionado oleiro conimbricense Bento Fernandes de São Francisco é 

um desses exemplos, ficando associado a essa fábrica como mestre oleiro, à 

Fábrica do Rato, e também à fundação da Fábrica da Vista Alegre em Ílhavo 

(CRUZ, 1976: 37). Surgem ainda como seguidores de Vandelli os nomes de 

Leandro José da Fonseca oficial de louça fina (1825) 462, a solicitar alvará para 

estabelecimento de uma fábrica em Coimbra, outrora aprendiz do ofício na 

Fábrica do Rossio de Santa Clara, e também Francisco da Costa Alemão, oficial 

de roda em 1792, também futuro proprietário de uma fábrica de louça fina em 

Coimbra (SAMPAIO, 2006: I, 63-64).Também Leonardo António da Veiga, 

proprietário de uma fábrica de louça branca, em entrevista ao Diário de Coimbra 

na edição de 1 de agosto de 1913, menciona a Fábrica do Rossio de Santa Clara 

como oficina-escola, lembrando Francisco Lopes Guimarães, conhecido como 

Lopes da Inquisição, administrador da fábrica em 1792, como seguidor de Vandelli 

nos destinos da fábrica463.  

José Acúrsio das Neves descreve as louças de Domingos Vandelli como o 

que de melhor se tinha produzido até então em território nacional (NEVES, 1827), 

qualidade corroborada por Adelino António das Neves e Mello em Historia da 

Cerâmica em Coimbra (MELLO, s.d.) e, mais tarde, por António Augusto 

Goncalves em 1899. Este último autor seria pioneiro a oferecer uma descrição 
                                                      
462 Adelino das Neves e Mello destaca a boa qualidade dos produtos da fábrica fundada por 

Leandro José da Fonseca em 1825, presentes na Exposição Distrital de Coimbra de 1884 

(MELLO, 1886: 34). 

463 Diário de Coimbra, n.º33 – 01/08/1913.  
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atenta das formas e decorações da produção de Fábrica do Rossio de Santa 

Clara, demorando-se nas características decorativas que observou nos 

fragmentos recolhidos in situ, no terreno onde se localizara a fábrica 

(GONÇALVES, 1899: 233-239). Também José Queirós publica, no seu estudo de 

referência de 1907, as primeiras imagens de peças associadas à produção 

coimbrã de Vandelli, chamando a atenção para as marcas “V” e “R” (QUEIRÓS, 

2002: 134). 

Ainda segundo José Acúrsio das Neves, a fábrica produzia faiança, e 

também cerâmica de função laboratorial como cadinhos e outros vasos químicos 

(NEVES, 1827: 242), informação reiterada por Adelino das Neves e Mello que 

acrescenta a produção de objetos em grés, ao seu tempo existentes no 

Laboratório Chímico da Universidade de Coimbra (MELLO,1886: 32).  

O incontornável Estudo chimico e tecnológico sobre a cerâmica portugueza 

moderna, datado de 1899, e da autoria de Charles Lepierre (1867-1945), ao 

abordar as especificidades das técnicas de produção cerâmica, caracteriza a 

faiança Vandelli destacando a sua moldagem em argila fina, especificando a 

composição dos seus vidrados, decoração, tipo de cozedura e cores empregues, 

por comparação e distinção com a produção ratinha, também específica do centro 

oleiro de Coimbra (LEPIERRE, 1899: 121-131). 

Uma abordagem aos aspetos artísticos da cerâmica de Vandelli é também 

apresentada por Artur de Sandão, na obra Faiança Portuguesa Séculos XVIII/XX, 

profusamente ilustrada com variados exemplos: a sua apreciação concentra-se 

especialmente nos efeitos cromáticos da produção de Domingos Vandelli para a 

Fábrica do Rossio de Santa Clara, destacando a característica comum das peças 

assumirem azuis, roxos, vermelhos claros, amarelos claros e verdes-ervilhas, e 

descrevendo também a gramática decorativa distintiva dessa produção – faixas 

amarelas de contorno castanho, filetes e ponteados, «moscas», palmas bicolores, 

ramúsculos e folhas, grinaldas, rosas e túlipas (SANDÃO, 1976: 138-139) 

[Figs.289-290]. 

A suspeita de uma influência exógena – via Espanha, França, Inglaterra ou 

Itália – sobre a produção cerâmica portuguesa pós-Vandelli foi colocada por Jorge 

Pereira Sampaio (SAMPAIO,2006: I,175-181). De igual modo, o autor aponta a 

similitude verificada ao nível dos reportórios decorativos para várias pecas da 

mesma época e provenientes de distintos produtores nacionais, alertando para a 

 
Figura 289 | Travessa. 
Finais do século XVIII, Domingos 
Vandelli na Fábrica do Rossio de 
Santa Clara atrib. 
Coleção do Museu Nacional Machado 
de Castro. 
MNMC inv. 4807- C447. 
Foto José Pessoa, DDF/ IMC. 
 

 
Figura 290 | Pote. 
Finais do século XVIII, Domingos 
Vandelli na Fábrica do Rossio de 
Santa Clara atrib. 
Coleção do Museu Nacional Machado 
de Castro, MNMC inv. 9364. 
Foto José Pessoa, DDF/ IMC. 
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frequência da circulação de trabalhadores entre as várias unidades de produção, 

mesmo entre diferentes cidades, levando a partilha de conhecimentos associados 

a uma atualização das novas modas e fórmulas decorativas, embora se 

mantenham as linhas identitárias de uma produção específica (SAMPAIO, 2006: I, 

7-8, 184-189). 

Em suma, com Vandelli aperfeiçoou-se a produção de faiança em Coimbra, 

criando-se um tipo de louça de melhor qualidade técnica daquela que até então se 

fabricava. De pasta, vidrado e decoração aprimorada, superou-se em qualidade e 

inovação, alargando-se inclusivamente a paleta cromática até então utilizada.  

Não estranhamos que tenha tido também alguma intromissão no campo 

técnico da produção azulejar coimbrã, em particular no aperfeiçoamento das 

pastas, vidrados e pigmentos empregues. Lembramos que chegou a Coimbra em 

1772, no contexto da Reforma da Universidade, é certo que enquanto Lente de 

História Natural e Química, mas a abundância de evidências de uma participação 

ativa e multifacetada464 naquele projeto reformista, e o interesse demonstrado 

pela área da cerâmica, que nos interessa aqui particularmente, parecem-nos 

suficientes na sustentação da ideia de que não terá sido indiferente e passivo à 

estratégia de produção e forma de trabalhar dos intervenientes na produção 

cerâmica da Fábrica de Telha da Universidade, iniciada em 1773.  

Na consulta efetuada à documentação da Fábrica da Telha da 

Universidade465, detetámos dois documentos avulsos assinados por Domingos 

Vandelli, por infortúnio não datados, associados a despesas produzidas com a 

extração e transporte, de carro e barco, de materiais – barro e areia –, no âmbito 

das obras de construção do edifício do Laboratório Chímico 466. Um deles é bem 

                                                      
464 Destacamos, como exemplo, um apontamento que regista a intromissão do Prof. Vandelli no 

campo da arte efémera. De acordo com a Gazeta de Lisboa, em 1785, celebrando-se o aniversário 

do rei D. José, ocorreram festejos na Universidade de Coimbra que incluíram nas cerimónias, para 

além do Te Deum em homenagem à saúde e vida régia, a instalação no terreiro da Universidade 

de um engenho de iluminação por fogo-de-artifício concebido pelo Lente paduano. A obra incluía 

uma gruta com uma fonte de fogo com mais de 150 chamas contínuas, duas grandes túlipas a 

partir das quais partiam labaredas em forma de repuxos e em cascata, sendo coroada por uma 

águia que lançava fogo pelo bico e pelas pontas das asas (CORREIA, 1954: 21). 

465 AUC, Fundo da Universidade de Coimbra, Documentos de Despesas de Obras, cx.5. Despesas 

Gerais com obras 1773-1777. 

466 Vd. Vol.3, Secção 2, Doc.14 e 15. 
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explícito sobre a finalidade de aplicação do material: «barro que veyo de 

Barcouço467 para a telha de Chimica». O contexto documental em que surgem os 

documentos, as matérias-primas descritas e sua finalidade, bem como a 

assinatura do professor paduano a validar as despesas, constitui um ponto de 

contacto com a atividade produtiva da Fábrica de Telha da Universidade. Apesar 

do teor administrativo dos documentos, e da associação à obra do Laboratório 

Químico, parece-nos evidente o controle ao detalhe por parte de Vandelli, 

responsável máximo pela edificação daquele equipamento científico, dos 

materiais empregues.  

Nesta sequência, consideramos oportuno destacar o núcleo azulejar 

correspondente ao mesmo edifício468. No interior subsiste parte do revestimento 

cerâmico de padronagem pombalina que revestia a antiga sala da Primeira 

Officina das Operaçoens Chymicas [Figs.293-293], o qual demonstra o 

entendimento prático que Vandelli assimilou sobre a escolha daquele material de 

revestimento. Os azulejos deverão resultar da produção da olaria universitária, em 

data próxima a 1777, quando o edifício se encontrava quase finalizado faltando 

apenas alguns ornatos e perfeições que não impedem o uso que já se faz delle 

(FRANCO, 1983: 16). 

A substancial melhoria técnica verificada na produção azulejar coimbrã 

após 1772 – enriquecimento da paleta cromática, melhoria das pastas (visível no 

grão mais fino da chacota e redução da espessura), apuramento do vidrado (de 

grande qualidade) – coincide com a presença de Vandelli em Coimbra. Ainda que 

não possamos comprovar a sua intervenção direta nesta produção em particular, 

não duvidamos que os melhoramentos tecnológicos que atinge nas experiências 

com as matérias-primas da região tivessem sido rapidamente disseminadas no 

meio da manufatura oleira conimbricense.  

Ilustrando esta ideia em particular, terminamos com a apreciação do 

arquiteto James Murphy sobre a cerâmica conimbricense, formulada num período 

coevo à presença de Domingos Vandelli na cidade do Mondego. Do périplo que 

Murphy realizou por Portugal entre 1788 e 1790, integrando a passagem por 

Coimbra, cidade que o arquiteto irlandês visitou em 1789, não hesitou em 

                                                      
467 Concelho da Mealhada. 

468 Vol.3, ED7. 

 
Figura 291 | Assinatura de Domingos 
Vandelli numa nota de despesa 
incluída na documentação da Fábrica 
de Telha da Universidade (Vd. Vol.2, 
Sec.2, Doc.14). 
 

 
Figura 292 | Sala do atual Museu da 
Ciência da Universidade de Coimbra, 
sedeado no edifício do Laboratório 
Chimico, correspondente a parte da 
antiga primeira oficina das operações 
chymicas. 
FA. 
 

 
Figura 293 | Pormenor da composição 
de padronagem pombalina ali aplicada. 
ca. 1777, Fábrica de Telha da 
Universidade. 
FA. 
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considerar como a sua principal indústria a olaria. Registou a existência de seis 

fábricas de barro vermelho e onze de barro vidrado, considerando os seus 

produtos de boa qualidade, tendo em conta que a muita prática, com a ajuda de 

várias experiências feitas no laboratório químico da Universidade, tem contribuído 

para elevar esta produção a um alto grau de aperfeiçoamento (MURPHY, 1998: 

43-44).  
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3.1.3.4. Autores anónimos ou com obra não identificada para a 

segunda metade de Setecentos. 
 

Também para a realidade da segunda metade do século XVIII encontramos 

in situ algumas obras para as quais não foi possível apurar ou aproximar a autoria, 

circunstância agravada pelo facto de acusarem poucos paralelismos formais com 

outros conjuntos de obras, na totalidade em análise. 

Reconhecemos, então, duas mãos distintas às quais correspondemos 

apenas dois núcleos para cada uma delas, sendo que as suas características 

singulares as fazem isolar totalmente de qualquer afinidade formal com as 

autorias anteriormente focadas. Todavia, parecem-nos enquadráveis no 3.º 

quartel de Setecentos – para uma das autorias garantidamente (pelos 

cronogramas oferecidos) – acusando características oscilantes entre o léxico 

ornamental do estilo Regência e do Rococó. 

Comecemos pelo Autor Desconhecido VII. Identificamos a mão deste 

autor somente em dois núcleos azulejares cujas características técnicas os fazem 

integrar a produção coimbrã: a marca, a rondar os 130mm; as particularidades 

dos materiais, com alguns problemas técnicos, mas ainda assim, no geral, com 

um bom resultado na aparência final; e a presença recorrente do recurso 

estilístico do esgrafito. Contudo, o seu traço singular e modo especial de trabalhar 

a pintura cerâmica isolam-no das autorias identificadas. 

 

As obras atribuídas a este autor incógnito podem ser encontradas no antigo 

Mosteiro de São Jorge de Milreus469, particularmente na escadaria de acesso ao 

dormitório, e na capela-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Tocha470, dois 

núcleos cronografados, respetivamente, para 1756 e 1763, o primeiro enquadrável 

                                                      
469 Vd. Vol.3, EACMC12. 

470 Vd. Vol.3, EARP6. 

QUADRO 29 
AUTOR DESCONHECIDO VII 

OBRA ATRIBUÍDA 
ATRIBUIÇÕES: 1756, antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus (escacaria de acesso ao dormitório) (Vd. 

Vol.3, EACMC12). 
1763, Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da Tocha (Vd. Vol.3, EARP6).  
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na tipologia dos painéis de composição ornamental e o segundo nos ciclos 

narrativos. 

Nos painéis de composição ornamental da escadaria de acesso ao 

dormitório do antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus ressalta a qualidade acima 

da média do desenho do conjunto, e a atualidade do discurso estético selecionado 

para o mesmo. Apesar de muitas unidades mostrarem problemas na superfície do 

vidrado, originadas por acidentes na cozedura (deficiente conformação e/ou 

cozedura da chacota, má coberta da mesma, impurezas no vidrado estanífero, 

entre outros), essas deficiências vêm-se diluídas pelo aspeto geral do conjunto 

que revela um desenho seguro e pintura bem conseguida tecnicamente com 

muitos pormenores denunciadores de delicadeza e sensibilidade no trabalho 

sobre o suporte cerâmico [Fig.294].  

O autor é eficaz na simulação tridimensional de elementos arquitetónicos 

fingidos nos emolduramentos, pelo correto trabalho perspético e de claro-escuro, 

um aspeto que se repercute na representação volumétrica dos concheados, 

lembrando o trabalho escultórico da talha ou dos repuxados da prataria. A 

qualidade do desenho é auxiliada pelo esmero na pintura que explora uma 

diversidade de efeitos que contribuem positivamente para o efeito final da 

composição: desde os ténues efeitos marmoreados aplicados nas superfícies 

planimétricas, às pinceladas em trama cruzada empregues no trabalho de 

modelado, e ainda à proliferação de enérgicos esgrafitos utilizados 

recorrentemente na simulação de pontos de luz por contraste com as zonas de 

densos azuis [Figs.295-296]. 

Encontramos estas mesmas características no revestimento aplicado na 

Igreja de Nossa Senhora da Tocha, mantendo semelhante nível de qualidade, 

mesmo tratando-se de um programa mais exigente pela sua adaptação a um 

espaço de planta centrada, e como suporte de um complexo ciclo iconográfico. 

Como aspeto diferenciador do núcleo anteriormente descrito destacamos ainda a 

utilização do manganês como cor alternativa ao azul, aplicado na pintura do 

supedâneo arquitetónico fingido que percorre todo o conjunto, elevando os painéis 

à altura do espetador [Figs.297-300]. 

De características mais frustes é a obra que associamos ao Autor 

Desconhecido VIII, centrada também no edifício do antigo Mosteiro de São Jorge  
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Figura 294 | Painel no patamar inferior da escadaria de acesso ao dormitório do antigo Mosteiro de São 
Jorge de Milreus. 
1756, autor desconhecido. 
FA. 

Figura 296 | Pormenor do trabalho de pintura observando-se o recurso às pinceladas em trama cruzada e a finalização com raspados / esgrafito no 
sentido de reforçar a eficácia dos efeitos volumétricos dos concheados. 
FA. 

Figura 295 | Pormenor do 
emolduramento. 
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Figuras 297, 298 | Painel aplicado na capela-mor da Igreja 
Matriz de Santa Maria da Tocha, e pormenor do desenho e 

pintura de base de fuste de pilastra. 
1763, autor desconhecido. 

FA. 

Figura 299 | Detalhe do trabalho de pintura cerâmica de moldura 
concheada com recurso a pinceladas sobrepostas, pinceladas 

cruzadas e esgrafitos, sob fundo de efeitos marmoreados fingidos.  
FA. 

Figura 300 | Pormenor do embasamento do silhar 
com supedâneo fingido de pintura de marmoreados a 

manganês, e cartela de perfil assimétrico e 
concheados rocaille. 

FA 
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de Milreus, concretamente, na parede da cabeceira da sala do capítulo471, e ainda 

na sacristia da Capela de Nossa Senhora da Conceição da Ponte, espaço 

religioso da Ordem Terceira de São Francisco de Coimbra472.  
 

QUADRO 30 
AUTOR DESCONHECIDO VIII 

OBRA ATRIBUÍDA 
ATRIBUIÇÕES: Mosteiro de São Jorge de Milreus (sala do capítulo, painel com emblema cristológico) (Vd. 

Vol.3, EACMC12). 
Capela de N.ª Sr.ª da Conceição da Ponte (sacristia) (Vd. Vol.3, EACMC13). 

 

Em ambos os casos, o pendor da gramática ornamental é já de nítida 

filiação à estética Rococó, explorando os efeitos ondulantes dos ornatos 

concheados, uns de efeito chamejante, outros de perfil em asa de morcego, bem 

como os efeitos dinâmicos da policromia adicionando ao tradicional azul, o 

manganês, o amarelo e o verde. Se no painel aplicado na cabeceira da sala do 

capítulo do antigo mosteiro crúzio (originalmente em número par) a solução 

adotada é a clássica – emolduramento envolvendo a reserva figurativa (que no 

caso acolhe uma representação de emblemática cristológica), destacando-se a 

forte assimetria dos efeitos concheados aplicados –, na sacristia da capela 

franciscana temos uma solução tipológica híbrida que combina na reserva dos 

painéis uma estrutura compositiva de pendor ornamental, envolvendo uma cartela 

figurativa central [Figs.301-306]. 

Da observação comparativa entre estes dois exemplos é comum o desenho 

pouco seguro – deficiente no tratamento das anatomias, perspetiva e escala – 

assim como o aspeto primário da técnica de pintura, deficitária no trabalho dos 

modelados, avessa à utilização de aguadas. Ainda assim, os ornatos nos 

emolduramentos fazem contrabalançar os problemas observados nas reservas 

narrativas, revelando-se mais delicados e aprimorados – a solução de contraste 

entre áreas de pinceladas densas e áreas de esbatidos, recorre às tramas de 

finas pinceladas cruzadas para efeitos de modelados, bem como ao esgrafito para 

a finalização do trabalho em zonas onde pretende evidenciar volumetria ou   

                                                      
471 Vd. Vol.3, EACMC12. 

472 Vd. Vol.3, EACMC13. 
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Figura 301 | Painel de azulejos aplicado na sala do capítulo do antigo 
Mosteiro de São Jorge de Milreus. 
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido. 
FA. 

Figura 302 | Pormenor de figura. 

Figura 303 | Detalhe do remate do emolduramento do painel com túrgidos efeitos concheados, em pintura polícroma, explorando uma ordenação 
assimétrica e movimento ondulante, e incluindo também algumas formas em asa de morcego. 
FA. 



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

□ ■□ 
 

393 

 

 

 

 

Figura 304 | Painel de azulejos aplicado na sacristia da 
Capela de N.ª Sr.ª da Conceição da Ponte.  
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido. 
FA. 

Figura 305 | Pormenor da composição na reserva figurativa, sentindo-se o 
estilo fruste ao nível do desenho e pintura. 
FA. 

Figura 306 | Painel de azulejos colocado como remate de porta com um bem conseguido trabalho ornamental, privilegiando os efeitos 
assimétricos dos ornatos. 
FA. 
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simular pontos de luz. A policromia é pouco uniforme marcada, ora por uma 

aplicação dos pigmentos bastante densa473, com pouca transparência 

(possivelmente pela parca diluição dos mesmos), ora revelando problemas 

derivados do momento da cozedura do vidrado474, resultando cores baças e 

efeitos escorridos. 

Quanto a nomes associados à pintura de azulejo para a 2.ª metade do 

século XVIII no panorama da produção de Coimbra, na documentação consultada 

no fundo notarial daquela cidade, para além do anteriormente mencionado 

membro da família Rego, Bernardo do Rego (atv.1741-1751), identificado como 

pintor de azulejo numa nota de procuração datada de 9 de junho de 1751 onde 

assinou como testemunha475, surge ainda o nome de João Evangelista (atv.1766) 

que assina também como testemunha numa procuração datada de 20 de março 

de 1766, sendo identificado como pintor de azuleijo e morador na freguesia de 

São Cristovão476. Para ambos os intervenientes permanece por identificar a obra 

de azulejo realizada, associada às olarias conimbricenses. 

 

                                                      
473 EACMC12. 

474 EACMC13. 

475 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 6, N.º4. 

476 Vd. Vol.2, Secção 1, Quadro 7, N.º10. 
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3.2. As dinâmicas centro/ periferia. 
 

3.2.1. Migração de artífices vindos de Lisboa. 
 

Apesar do seu carácter bem diferenciável e das suas particularidades 

técnico-artísticas, há que reforçar a ideia de que a produção cerâmica de Coimbra 

não deixa de refletir modelos criados por Lisboa, embora com algum anacronismo, 

assimilando-os, não obstante as suas limitações técnicas ao nível do esmero das 

pastas, apuro de vidrados, desejável correção do desenho e perfeição de pintura.  

Note-se que a produção cerâmica de Lisboa continuou sempre a concorrer 

com o desenvolvimento da produção local, contudo, à escala local e regional 

verificou-se gradualmente a escolha pelos produtos conimbricenses, o que se 

pode justificar pela diminuição de custos com o transporte, paulatino 

desenvolvimento técnico, proximidade a mestres oleiros, azulejadores, pintores de 

azulejo, ladrilhadores, entre outras especialidades, sendo a clientela constituída 

esmagadoramente pelas elites eclesiásticas e nobiliárquicas. 

A mobilidade inter-regional de artistas e artífices, quer na forma de 

contratos pontuais ou temporários, quer em movimentos pendulares, é regra na 

Época Moderna, estando o fenómeno migratório de artífices oriundos de Lisboa, 

ou com passagem pela capital do reino, assinalado desde a segunda metade do 

século XVI, adquirindo gradualmente importância no desenvolvimento tecnológico 

da manufatura dos produtos oleiros de Coimbra, em especial os de faiança.  

A migração de oleiros vindos de Lisboa está documentada pelo menos 

desde 20 de dezembro de 1571477, data em que o oleiro Amador Francisco (de 

naturalidade desconhecida) apresenta à câmara de Coimbra a carta de 

examinação, concedida em 28 de setembro de 1570 pela vereação de Lisboa, 

através dos examinadores Diogo Fernandes e Manuel Rodrigues, juízes e 

examinadores do ofício dos oleiros daquela cidade (CARVALHO, 1921: 51-52)478. 

                                                      
477 Arquivo da Câmara Municipal de Coimbra, Registo, 1571-1577, tomo II, fls. 60 v., 61 e 61 v. O 

Registo de huma carta de examinação da cidade de Lisboa concedida a Amador Francisco foi 

publicado por Joaquim Teixeira de Carvalho (CARVALHO, 1921: 51-52). 

478 Joaquim Teixeira de Carvalho menciona a existência de mais casos semelhantes para o século 

XVI, e justifica o facto de os artífices conimbricenses irem obter carta de ofício a Lisboa, de modo a 

evitar os juízes do centro de produção onde se viriam estabelecer, gerando concorrência 

(CARVALHO, 1921: 53).  
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Mais evidentes são os casos do oleiro João Roiz (atv.1596) e do pintor de 

louça Manoel Antunes (atv.1628), ambos com raízes em Lisboa, que 

testemunham a persistência do fenómeno migratório de artífices para dois tempos 

diferentes, com três décadas de distância. Em 1596 o oleiro João Roiz casava na 

freguesia de São João de Santa Cruz de Coimbra, ato matrimonial que contou 

com a presença do malegueiro Domingos Roiz, seu pai, natural da freguesia de 

Santa Justa de Lisboa, ativo em Coimbra até 1627 (PAIS et alli, 2007: 25, 136). 

Para 1628 o assento de matrimónio entre o pintor de louça Manoel Antunes e 

Maria dos Santos acusa que aquele artífice era filho de João Moniz e de sua 

molher Ignez Antunes, naturais da cidade de Lisboa e à data moradores em 

Coimbra (GARCIA, 1923: 311). 

No campo do azulejo, a migração terá sido estimulada pelas frequentes 

encomendas que instituições conimbricenses de renome faziam às olarias 

lisboetas. Como focámos anteriormente, está documentado desde o início do 

século XVII o recurso a artífices lisboetas nas fases de assentamento de obras de 

azulejo479, bem como solicitações diretas a Lisboa, como o caso dos azulejos da 

capela-mor da Capela de São Miguel da Universidade de Coimbra, produzidos em 

1613 na olaria de Gabriel Figueira480. Novamente, em meados da centúria, entre 

1653-1654, a obra de azulejo da Sala dos Capelos da mesma universidade, 

referente a azulejo de padrão, recorre, uma vez mais, às olarias lisboetas para o 

fornecimento daquela tipologia de revestimento (CORREIA, 1946: I,182-183, 184).  

No final do século XVII persiste em Coimbra a atividade de artífices 

provenientes de Lisboa, em vários domínios artísticos acontecidos em obras de 

instituições de relevo da cidade. Na empreitada de reformação dos Paços da 

Universidade, durante o reitorado de D. Nuno da Silva Teles, ocorrida entre 1696 

                                                      
479 Veja-se o caso do mestre de ladrilhos Matias Fragoso (atv.1607) e sua intervenção no Mosteiro 

de Santa Cruz de Coimbra, focado no ponto 3.1.1 desta tese. 

480 A 3 de agosto de 1612: «nesta cidade de Coimbra aposento do Senhor Dom João Coutinho do 

concelho de sua majestade, Reitor desta Universidade, e bem assim Graviel Figueira morador na 

cidade de Lisboa, loguo elle senhor lhe encomendou quatorze mil azulejos pintados[…] e ele 

graviel figueira disse se obrigava a fazer os ditos quatorze mil azulejos na forma sobredita e preço 

de deseis reis por cada azulejo[…]» ALMEIDA, 1970: I, 114-116. 

A 4 de setembro de 1612 a Universidade tirava do cofre «outenta mil reis que se derão ao mestre 

dos azulegios que esta em Lisboa, os quais deu o prebendeiro Amrique da rede que entregou em 

Lisboa ao dito mestre dos azulejos» ALMEIDA, 1970: I, 117-117. 
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e 1703, deslocam-se a Coimbra artistas e artífices provenientes de Lisboa que 

terão partilhado com os locais ou radicados em Coimbra, a sua experiência e os 

seus contactos. Destacamos os casos do pintor ornamentista Francisco Ferreira 

de Araújo (atv.1673-1727), autor da obra de pintura do teto da Capela de São 

Miguel (1695-1697), e seu filho José Ferreira de Araújo, autor da pintura do teto 

da Sala do Exame Privado (1701), pai e irmão de Francisca Xavier de Araújo que 

casa com António de Oliveira Bernardes, ca.1693, e para os quais Vergílio Correia 

levantou suspeitas sobre uma hipotética prática no campo da azulejaria 

(CORREIA, 1918a: 166 e segs; CORREIA, 1946: I,140, 155). 

Na mesma época estão documentadas as ligações da família Paiva a 

Lisboa, consumadas sobretudo pelo vínculo matrimonial: o oleiro Agostinho de 

Paiva (atv.1695-†1734) casa com Antónia do Espírito Santo, natural de Santa 

Catarina do Monte Sinai (PAIS et alli, 2007:52); a sua irmã Helena de Paiva casa 

com o oleiro António Gomes Figueira, natural dos Olivais (Lisboa); e as filhas do 

mesmo Agostinho de Paiva, Maria de Paiva e Comba de Paiva, casam, 

respetivamente, com o mestre de tendas Elias Gomes (atv.1728-1744), e o oleiro 

Francisco Ferreira (atv.1700)481 (PAIS et alli, 2007: 52, 141, 154), ambos também 

dos Olivais (Lisboa). 

Outros casos há em que os oleiros e respetiva família migram de Lisboa 

para Coimbra, como o caso do oleiro João de Carvalho, natural de Santos-o-Velho 

(Lisboa), casado com Teresa Maria, natural da freguesia dos Mártires (Lisboa), 

que batizam a sua filha Mariana em 1723 na igreja de Santa Justa de Coimbra 

(PAIS et alli, 2007:53, 140).  

Os autores do recente estudo Cerâmica de Coimbra do Século XVI-XX 

apontaram um conjunto de peças de faiança datadas da segunda metade do 

século XVII onde é possível identificar a proximidade entre a produção de Lisboa 

e a de Coimbra, pela partilha de morfologias e decorações que se conheciam e 

aplicavam nas olarias lisboetas, ajustadas nas peças de produção coimbrã a uma 

paleta própria e ao seu vidrado característico (PAIS et alli, 2007: 39). 

No caso da produção de azulejo, afigura-se contínua a corrente migratória 

de artistas e artífices que vão impulsionando este ninho de produção. Para além 

                                                      
481 Oriundo de Lisboa (Olivais), o oleiro Francisco Ferreira casa com Comba de Paiva, filha de 

Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) (PAIS et alli, 2007: 52, 141, 154). 
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do ladrilhador José de Gois (atv.1696-†1731) – de que se suspeita ter 

naturalidade lisboeta –, do mestre oleiro Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) – 

com passagem por Lisboa e aliança matrimonial com Antónia do Espírito Santo, 

natural de uma das mais importantes freguesias de Lisboa com tradição oleira 

(Santa Catarina do Monte Sinai) –, do pintor Manuel da Silva (atv.1703-1736) e de 

António Vital Riffarto (1700-atv.1740) – ambos com formação em oficinas 

lisboetas – surge ainda ativo em Coimbra o caso do pintor de azulejo Francisco 

dos Santos Gouveia (atv. 1738-1739), também com possível naturalidade lisboeta, 

que em 1739 é padrinho de batismo de um filho do oficial de oleiro de branco 

Sebastião Rodrigues, natural de Santa Catarina do Monte Sinai (Lisboa) e fixado 

na cidade de Coimbra desde 1726 (PAIS et alli, 2007: 53). 

Para meados do século XVIII temos o mestre azulejador / ladrilhador Basílio 

do Rego (atv.1743-1750), documentado como natural da freguesia de Santa Justa 

da cidade de Lisboa, e assistente em Coimbra, onde casou com Mariana de 

Seiça, natural de Ançã (PAIS et alli, 2007: 53, 142). Desse casamento resultam 

quatro filhos conhecidos, três dos quais com atividade associada ao azulejo, os 

quais consolidam o vínculo com a tradição oleira conimbricense através do 

matrimónio com descendentes do mestre oleiro Agostinho de Paiva (atv.1695-

†1734): Bento José do Rego ladrilhador de azulejo (atv. 1735-1756), Bernardo do 

Rego (atv. 1741-1751) oficial de azulejador e José do Rego (atv.1748) 

azulejador482. 

Na segunda metade de Setecentos, as ligações a Lisboa perdurariam com 

o casamento em 1756 de Teresa Rosa, neta de Agostinho de Paiva I (atv.1695-

†1734), filha do ladrilhador Bento José do Rego (atv. 1735-1756), com Salvador 

de Sousa Carvalho (ca. 1727-†1810), natural de Lisboa, recém-chegado à cidade 

do Mondego. Este pintor de azulejo está documentado em 1754 no entorno da 

oficina de Valentim de Almeida e Sebastião de Almeida, dois notáveis da arte do 

azulejo da produção de Lisboa, por sua vez pertencentes à rede de contactos do 

influente ladrilhador Bartolomeu Antunes (MANGUCCI, 2003b: 139 e 147-148). 

Não é, portanto, estranho que Salvador de Sousa represente a fase mais 

consolidada e prolífica da azulejaria coimbrã, atingido a melhor qualidade estética 

e técnica de toda a produção conhecida para aquele centro oleiro. Passará 

                                                      
482 PAIS et alli, 2007: 53, 142, 154. Vd. Anexo 1. 
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testemunho ao seu filho Dionísio José de Sousa Carvalho (ca.1759-atv.1800), 

mestre de fabrica de azulejo em 1794, o qual completará o ciclo setecentista do 

azulejo de fabrico coimbrão até inícios do século XIX, segundo cremos com base 

nos painéis datados de 1801, aplicados no sub-coro da igreja do antigo convento 

de N.ª Sr.ª dos Anjos483, o último núcleo que associamos à ação dos Sousa 

Carvalho e que encerra o nosso período de análise. 

O fenómeno migratório de artífices a partir de Lisboa, que verificamos ser 

contínuo por todo o século XVIII, terá ocorrido de modo a responder às 

necessidades de procura, à escala local e regional, de mão de obra especializada 

e esteticamente atualizada. Os artífices lisboetas apareciam assim em franca 

vantagem face aos artífices locais, dada a intensa atividade oleira da capital do 

reino, em contato permanente com influências exógenas, facto que constituía um 

estímulo constante de melhoria técnica e atualização do gosto perante os 

produtos concorrenciais. Os modos de fixação desses intervenientes no meio 

oleiro conimbricense compreendem maioritariamente a via do matrimónio, ou a 

radicação por constituição de família, iniciando descendência na cidade que os 

acolhe. Por outro lado, não esqueçamos que também as flutuações de mercado 

obrigavam a peneirar os melhores na sua arte, impulsionando alguns artífices 

lisboetas à procura de novos mercados para os seus produtos – situação que 

julgamos ser a das migrações de Manuel da Silva (atv.1703-1736), António Vital 

Riffarto (1700-atv.1740), Basílio do Rego (atv. 1743-1750) ou de Salvador de 

Sousa Carvalho (ca. 1727-†1810). 

Ilustrando a relação próxima dos intervenientes na azulejaria coimbrã com 

os seus congéneres lisboetas, aludimos à situação inicialmente focada da filiação 

a padrões estéticos praticados por Lisboa, destacando alguns exemplos in situ 

onde constatámos essa influência. Para além da padronagem, que focaremos no 

capítulo seguinte, temos, sobretudo na segunda metade do século XVIII, vários 

exemplos onde reconhecemos uma direta ascendência de modelos compositivos 

plasmados em conjuntos encomendados a Lisboa por algumas instituições da 

cidade de Coimbra, e que vemos replicados em vários núcleos da produção 

conimbricense. 

                                                      
483 Vd. Vol.3, EACMC29. 
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Assim, verificam-se notórias afinidades entre a conceção dos 

emolduramentos dos painéis do revestimento cerâmico da capela-mor e nave da 

Capela de N.ª Sr.ª da Conceição da Ponte484, sede espiritual da Ordem Terceira 

de São Francisco da Penitência de Coimbra, conjunto encomendado às olarias de 

Lisboa, e alguns elementos observados nas molduras de painéis aplicados na 

Igreja Matriz de São Martinho do Bispo (capela-mor)485, na Igreja de São Miguel 

de Celavisa486, na Igreja de São Miguel de Papízios487 e na Igreja do antigo 

Convento de Santo António de Penela (nave)488 [Figs. 307-316], núcleos de 

fabrico coimbrão, que atribuímos a Salvador de Sousa Carvalho.  

Do mesmo modo, semelhante influência terá exercido o revestimento 

azulejar aplicado na Sala dos Archeiros do Paço das Escolas da Universidade de 

Coimbra, de fabrico lisboeta e possivelmente associado à primeira produção da 

Real Fábrica de Louça do Rato, em concreto no desenho dos emolduramentos de 

parte dos painéis aplicados na Sala do Senado (antiga Sala do Dossel) do mesmo 

Paço, assumindo monocromatismo a azul e branco [Figs. 317-318]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
484 Vd. Vol.3, EACMC13. 

485 Vd. Vol.3, EARP16. 

486 Vd. Vol.3, EARP4. 

487 Vd. Vol.3, EARP43. 

488 Vd. Vol.3, EACMC31. 
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Figura 307 | Painel de azulejos na nave da Capela de 
N.ª Sr.ª da Conceição da Ponte (Coimbra). 
Meados do século XVIII, Fabrico de Lisboa. 
FA. 

Figuras 308, 309 | Aproximação ao remate superior do emolduramento e detalhe. 
FA 
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Figura 317 | Painel da Sala dos Archeiros no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. 
ca.1770, fabrico de Lisboa – Real Fábrica de Louça do Rato atrib. 
FA. 

EARP16 EARP43 EARP4 

Figuras 313 - 316 | Confrontação entre pilastra de emolduramento no revestimento cerâmico da capela-mor da 
capela de N.ª Sr.ª da Conceição da Ponte (Coimbra), de fabrico lisboeta, e as pilastras de fabrico coimbrão.  
FA. 

Figura 318 | Painel da Sala do Senado no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. 
1774-1775, Salvador de Sousa Carvalho na Fábrica de Telha da Universidade. 
FA. 
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3.2.2. A difusão da azulejaria de Coimbra na região centro: clientelas e 
formas de afirmação da periferia.  

 
A difusão da azulejaria barroca conotada com as olarias coimbrãs fez-se a 

uma escala territorial considerável; aspeto explicável, na maioria dos casos pela 

origem ou relação geográfica dos encomendadores, muito ligada a ambientes 

artísticos mondeguinos. A encomenda e iniciativa privada, quer por parte do clero, 

quer por parte da nobreza, constituíram o principal motor da atividade económica 

deste setor da cerâmica 

Da amostra de núcleos inventariados in situ, ou com memória, verifica-se 

que é notável a expansão da azulejaria de fabrico coimbrão a partir do seu centro 

produtor, abrangendo uma mancha territorial significativa. À escala local e regional 

encontram-se, para todo o século XVIII, semelhanças formais evidentes entre 

vários núcleos azulejares, cujas características reforçam a caracterização bem 

definida da produção azulejar coimbrã.  

A área de influência das oficinas coimbrãs é sensivelmente correspondente 

à faixa central do país, à região das Beiras, concentrando-se na bacia hidrográfica 

do Mondego, registando também incursões mais a Norte, como no Porto, Braga, 

Viana do Castelo e ainda no interior da região duriense [Mapas 1-7]. Como 

fronteiras desta área de influência temos: mais a norte, o núcleo identificado como 

produção coimbrã do Convento de São Francisco de Arcos de Valdevez; a sul, o 

Convento do Louriçal (Pombal); a este, a Igreja Matriz de São Vicente na Guarda; 

e a oeste, a Capela de Nossa Senhora da Conceição de Buarcos (Figueira da 

Foz).  

Num grande número de casos, é evidente que certos elementos 

observados em determinado núcleo azulejar serviram de modelo a outros, o que 

num contexto regional resulta no agravamento das repetições das formas 

representadas, algo que se poderá explicar, por exemplo, pelos vícios de uma 

mesma mão. 

Para a definição dos regionalismos é necessário considerar sempre os 

factos históricos dos territórios onde determinada expressão artística se afirmou, 

através de morfologias específicas, particularidades individualizadas, opções e 

soluções singulares. Quer se tratem de iniciativas civis ou eclesiásticas, seculares 

ou regulares, as soluções finais são por um lado condicionadas pelo estatuto e 
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riqueza do encomendador, e, pelo outro, pela escolha dos artistas a contratar – 

nível de aceitação do mesmo entre mecenas – e relevância estética da 

encomenda. Ao mesmo tempo, deve ser também incontornável indagar o circuito 

percorrido entre o polo de periferia e o centro para a realização de uma 

encomenda artística.  

No quadro do Antigo Regime, a centralização dos poderes político, 

administrativo e judicial, dominou o espaço nacional, propiciando alguma 

uniformização das realizações artísticas de norte a sul do território. A migração de 

artistas e artífices para vários pontos do território nacional favoreceu, de facto, a 

difusão de modelos artísticos surgidos no centro do poder (GOMES, 1996: 239-

240), e, por consequência, as oficinas regionais, trabalhando com as elites 

dependentes, direta ou indiretamente, do poder central, procuraram responder à 

altura, gerando o reconhecimento da sua obra junto dessa clientela informada. Há, 

portanto, no contexto sociocultural do Antigo Regime português uma lógica de 

interpenetração nas dinâmicas centro/periferia, num ritmo ditado pelas modas e 

gostos oscilantes do poder central: o gosto cortesão lisboeta era talhado pelos 

artífices, artistas, arquitetos e engenheiros da Corte, ao serviço do monarca e da 

influente alta-nobreza do seu entorno.  

Pesou na afirmação da cidade de Coimbra como capital regional o facto de 

ter sido sede episcopal desde os remotos tempos da Alta Idade Média, a par da 

sua consolidação como centro urbano de estratégica importância económica. No 

jogo da oferta e da procura praticado nesta escala regional, determinados públicos 

consumidores de arte ditaram fórmulas artísticas específicas ao longo dos 

tempos, moldando diferenças estéticas e formais por comparação com outras 

regiões. 

A cidade beneficiou forçosamente de um grande dinamismo artístico entre 

os séculos XVI e XVIII, como consequência da instalação definitiva da 

Universidade na Lusa-Atenas, e particularmente, à conta da edificação das várias 

casas religiosas instaladas na cidade e seu espaço periurbano, alcançando 

principal destaque a rede de colégios das Ordens Religiosas que lhe serviu de 

suporte. A estes empreendimentos juntava-se a própria Universidade, também 

instituição de cunho fortemente eclesiástico, e o seu edifício-sede, o Paço das 

Escolas, de forte projeção na dinâmica construtiva da cidade de Coimbra, ao 
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longo dos séculos XVII e XVIII, adquirindo um peso significativo no panorama 

arquitetónico da cidade e região. 

Na esfera eclesiástica, as casas das instituições monástico-conventuais 

eram continuamente reformadas ao ritmo das necessidades de melhoramento, 

aumento, reparação ou, simplesmente, atualização estética. Não esqueçamos 

ainda as obras diocesanas, promovidas pelo Bispo, Cabido, párocos, colegiadas, 

irmandades e confrarias, transformando Coimbra num ativo polo artístico, com um 

ciclo contínuo de confluência de artistas e artífices – locais, regionais, nacionais e 

estrangeiros – tomando empreitadas nos vários domínios da arte. 

Na esfera civil, a habitação aristocrática da sociedade do Antigo Regime é 

assumidamente um espaço de representação, no sentido do fausto, pompa e 

aparato barrocos. Respondendo a estes requisitos, o azulejo servirá em pleno 

como arte sumptuária, constituindo um repositório marcante de iconografias que 

exprimem uma particular atitude de gosto e consumo 489. 

Na generalidade, verifica-se para os núcleos azulejares de fabrico coimbrão 

recenseados para a categoria da arquitetura civil, que o encomendador é membro 

da Sociedade de Corte (ELIAS, 1987: 14) – fidalgos da Casa Real, cavaleiros da 

Ordem de Cristo e familiares do Santo Ofício. Gente de cultura erudita, exigente 

no que toca à etiqueta e bons costumes, ávida de auto-representação ou 

representação da sua classe, exprimindo a organização social onde se insere. 

Logo, não negligencia que essas diversas facetas fiquem plasmadas nos espaços 

domésticos, de residência e receção, superlativadas nas suas segundas 

residências em espaço rural.  

No conjunto de amostras recolhidas e analisadas, a escadaria revela-se na 

categoria dos exemplares da arquitetura civil como espaço de especial incidência 

da aplicação do azulejo, facto natural, pois, como bem refere Luísa Arruda, é na 

casa nobre setecentista espaço preferencial de exaltação da importância e glória 

do senhor, convertida numa montagem cenográfica enriquecida com alegorias, 

emblemas, e outros elementos falantes do seu estatuto social (ARRUDA, 1996: 

21). Porém, outros espaços acolhem também especial incidência na aplicação do 

azulejo e ostentam temas associados a uma particular intimidade social, como 
                                                      
489 Dentro desses complexos civis, assumem especial destaque os espaços de receção – átrio de 

entrada, salão nobre ou capela com porta pública – como ambientes de conceção requintada e 

exteriorização do status social. Vd. CÂMARA, 2005.  
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retórica iconográfica de afirmação do seu estatuto na sociedade, como teremos 

oportunidade de desenvolver quando tratarmos do reportório iconográfico da 

azulejaria de fabrico coimbrão – destacamos, por exemplo, o salão nobre. 

A Coimbra seiscentista e setecentista assume-se então como um centro 

com capacidade de criação dos seus próprios núcleos oficinais, a partir dos quais 

se define uma produção artística rica em especificidades, e assim, de tendência 

regionalizante. Todavia, não se isola nesse círculo, blindada à comunicação 

exógena, antes pelo contrário, e como vimos atrás, mostra sinais de grande 

dinamismo nas transações de intervenientes na criação artística, fórmulas 

estéticas e partilha de saberes com outros centros.  

Mais do que seguidismo, secundarização de centro artístico, ou 

anacronismo estético, verifica-se na produção coimbrã de azulejos, aspetos mais 

aproximados a uma postura de abertura, de criação livre, alternativa e 

espontânea, com alguns pontos de rutura face ao vigente (GINZBURG et alli, 

1991: 56; MACEDO & SERRÃO, 1996: 334). Como vimos, foi comum o 

estabelecimento de artistas e artífices exteriores a Coimbra, maioritariamente 

vindos de Lisboa, que não se impuseram no seu centro de origem – na maioria 

dos casos por incapacidade de resposta às solicitações mais exigentes da capital 

– gerando, no novo centro que os acolhe, momentos de rutura com o vigente.  

Considere-se o exemplo de Salvador de Sousa Carvalho, artista chegado 

de Lisboa, portador da nova estética do Rococó, cuja aceitação junto das elites 

locais conimbricenses gerou o estímulo à continuidade e permanência de uma 

produtiva oficina regional, funcionando assim Coimbra como a periferia que atua 

como local de abertura. Ao mesmo tempo, iniciar-se-ia uma dinastia local 

(GINZBURG et alli, 1991: 49), com o seguimento do seu trabalho a ser tomado 

pelo seu filho Dionísio José de Sousa Carvalho (ca.1759-atv.1800): a periferia 

assume-se então como local de permanência de uma herança familiar, por vezes 

retardatária. 

Verifica-se também uma situação ambígua de periferia, onde novidade e 

anacronismo coexistem (MACEDO & SERRÃO, 1996: 335): compare-se o caso 

do painel datado de 1774, que a tradição oral atribui a Manuel da Costa Brioso, 

pertencente à coleção do Museu Nacional Machado de Castro (MNMC inv.1729, 

ED7) com a produção pombalina coetânea da Fábrica de Telha da Universidade – 
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o primeiro é exemplo associado a um prolongamento do Rococó Inicial, a segunda 

assume-se plenamente atual e convergente com o gosto e estética da época. 

O próprio caso da produção da Fábrica de Telha da Universidade pode ser 

considerado como estímulo à periferia, por consequência da dinâmica de 

consumo surgida no contexto da Reforma Pombalina da Universidade, sendo 

impressas marcas peculiares próprias a uma elaboração autónoma. 

É também possível constatar a permanência de gramáticas estilísticas 

(MACEDO & SERRÃO, 1996: 335) como consequência da forte presença das 

dinastias locais (GINZBURG et alli, 1991: 49) e suas cadeias de transmissão do 

saber de geração em geração, sendo casos paradigmáticos o de Agostinho de 

Paiva e o de Salvador de Sousa Carvalho. 

Nesta síntese sobre as dinâmicas centro/periferia não poderíamos também 

deixar de assinalar a vantagem económica da oferta local (que apontámos por 

diversas vezes ao longo desta II parte, p.e. ponto 2.2.3.), como forma de 

afirmação do produto, um aspeto que nos parece compreensível face aos 

inúmeros episódios de atualização estética de uma clientela local e regional, 

nitidamente fácil de satisfazer.  

 

 

Como corolário deste capítulo dedicado aos intervenientes na produção 

azulejar coimbrã, ativos entre finais do século XVII e finais do século XVIII, 

apresentamos um quadro síntese onde se condensam as informações principais 

apuradas para os mesmos, numa distribuição cronológica evolutiva, não 

esquecendo também os autores desconhecidos, numa aproximação à datação 

das suas obras [Quadro 31].  
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QUADRO 31 
INTERVENIENTES CONHECIDOS PARA PRODUÇÃO DE AZULEJO NAS OLARIAS DE COIMBRA  

NUMA DISTRIBUIÇÃO CRONOLÓGICA EVOLUTIVA 
1700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

José de Góis (atv.1696-†1731) mestre ladrilhador, mestre de azuleijo, azullijador, pintor 
Obras documentadas:  
Paço das Escolas, Gerais Novos (1696-1702), Sala Exame Privado (1700-1702);  
Sé de Viseu (1720-1724); 
Sé Velha de Coimbra, claustro, cabido, ante-cabido, escadas de São Miguel, e reassentamento de azulejo velho 
na casa das abobedas (1724) 
Autor Desconhecido I 
Sacristia da igreja do Colégio de Santo António da Pedreira 
Família Paiva 
Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) oleiro, pintor de azuleijo, mestre de tendas de louça branca, mestre 
de tendas de olaria,  
Obras documentadas: 
Paço das Escolas, Gerais e Sala Exame Privado (1701-1702); 
Sé de Viseu (1720-1724),  
Sé Velha de Coimbra, claustro, cabido, escadas de São Miguel (1724) 
Filhos ligados à atividade azulejar: 
Agostinho de Paiva II (ca.1702-†1757) mestre oleiro de louça branca, mestre de oleirias e azullijador, obra 
desconhecida 
Manuel da Silva pintor de óleos e azulejos (atv.1703-1736), natural de Lisboa, radicado em Coimbra  
Obras documentadas:  
Sé de Viseu (1720-1724),  
Sé Velha de Coimbra, claustro e cabido (1724) 
António Vital Riffarto mestre pintor de azulejo (1700-atv.1740), natural de Elvas  
Percurso artístico: Lisboa (atv.1723), Porto (1727-1739) e Coimbra (1734-1738) 
Obras documentadas:  
Sé do Porto (1733/1734,1738),  
Matriz de Azurara, Vila do Conde (1937) 
Francisco Santos Gouveia (atv. 1738-1739) pintor de azulejo, obra desconhecida 
no círculo de António Vital Riffarto 
Autor desconhecido II 
Vd. Quadro 21 
Autor Desconhecido III 
Vd. Quadro 22 
Autor Desconhecido IV 
Vd. Quadro 23 
Autor Desconhecido V 
Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus (Corredor do dormitório) – ala SE 
Família Rego 
Basílio do Rego ladrilhador de azulejos ou azulejador (atv. 1743-1750), natural de Lisboa, radicado em 
Coimbra ∞Mariana de Seiça, natural de Ançã 
Obras documentadas:  
Contrato da obra de azulejo para a capela-mor da Igreja Matriz de São Miguel do Mezio, 1750 
Filhos ligados à atividade azulejar: 
Bento José do Rego (atv. 1735-1756) ladrilhador de azulejos, azollijador, mordomo de Santa Justa e Santa 
Rufina, obra desconhecida  
∞ Bernarda Maria Teresa, filha de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) 
Bernardo do Rego (atv. 1741-1751) oficial de azulejador, oleiro, azulligador, pintor de azulejo, obra 
desconhecida  
∞ Eufémia Maria, filha de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) 
José do Rego azulejador (atv. 1748), obra desconhecida  
∞ filha de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) 
 
Brás do Rego azulejador (atv. 1743-1747), obra desconhecida 
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1800 

Família Sousa Carvalho 
Salvador de Sousa Carvalho (ca. 1727-†1810) pintor de azulejo, natural de Lisboa, radicado em Coimbra ∞ 
Teresa Rosa, filha de Bento José do Rego (atv. 1735-1756) e Bernarda Maria Teresa, neta de Agostinho de 
Paiva (atv.1695-†1734) 
Administrador da Fábrica de Telha da Universidade (17.05.1773-22.07.1775)  
Obras documentadas, ou assinadas:  
Igreja das Ursulinas de Pereira, desaparecido (1764);  
Intervenções como pintor e assentador de azulejos no Paço das Escolas: Galeria Norte, torreões e escadaria 
interior de ligação entre a Sala dos Capelos e Gerais (11.1773); galeria (01.1774); sala que fica ao pé da Livraria 
de sua Excelência (03.1774); salas do Palácio (09-11.1774); sala do Dossel e dois gabinetes (05.1775); sala do 
palácio mediata á capela (assentamento, 06.1775) 
Museu Nacional Machado de Castro, painel proveniente do Mosteiro de St.ª M.ª de Semide (MNMC inv12238) 
(assinado e datado «No ano de 1784 fez Souza Carvalho») (1784) 
Oratório do antigo Paço Episcopal de Coimbra (1790) 
Casa Museu Bissaya-Barreto (assinado «Salvador de Çouza») (ca.1790) 
Filhos ligados à atividade azulejar: 
Dionísio José de Sousa Carvalho (ca.1759-atv.1800), mestre de azulejo (1784-1785), mestre de fabrica de 
azulejo (1794), mestre de tendas de olaria branca (1800), natural de Coimbra 
atv.1773-1774 na Fábrica de Telha da Universidade, sendo referenciado da seguinte forma: 
Dionizio Joze, oficial de fazer a telha, oficial de vidrar e enfornar e cozer; oficial de cozer e dar aviamento aos 
fornos 
Obras documentadas:  
Misericórdia de Pereira, nave (1784-1785), mestre de azulejo 
João Evangelista (atv.1766) pintor de azuleijo, morador na freguesia de São Cristovão, obra desconhecida 
Autor desconhecido VI (Manuel da Costa Brioso?) 
Vd. Quadro 28 
Autor desconhecido VII 
Vd. Quadro 29 
Autor desconhecido VIII 
Vd. Quadro 30 
Fábrica de Telha da Universidade (1773-1779) 
Obras documentadas:  
Paço das Escolas 
Intervenientes: 
Joaquim Ferreira de Celas (atv.1773) assenta azulejo no corredor do Palácio (09.1773) 
Joaquim do Valle (atv.1773) assenta azulejo no corredor do Palácio (09.1773) 
João da Silva (atv.1773) assenta azulejo no corredor do Palácio (09.1773) 
Luís da Silva (atv.1773) assenta azulejo no corredor do Palácio (09.1773) 
João Vicente Torres (atv.1773) limpa azulejo no corredor do Palácio (09.1773) 
António Domingues (atv.1773, 1774) assenta azulejo no corredor do Palácio (09.1773), nos torreões (02.1774) 
Francisco Portela (atv.1774) assenta azulejo no torreão (03.1774) 
Manoel da Cruz (atv.1773-1796) azulejador, ladrilhador, mestre de azulejo, Paço das Escolas 
(atv.1773,1774, 1775)  
Manuel da Costa Brioso (atv.1773-1784) oleiro e administrador (22.07.1775 -1776)  
Faz os 1035 azulejos para a sala do palácio mediata á capela (06.1775) a 12 mil reis o milheiro 
Bernardo de Almeida (atv.1775) azulejador 
Francisco de São Paio (atv.1775) azulejador 



50 KmMAPA 1 - Distribuição espacial dos núcleos azulejares datados de finais do
século XVII/ inícios do século XVIII.
Ricardo Ávila Ribeiro/ Diana Gonçalves dos Santos



50 KmMAPA 2 - Distribuição espacial dos núcleos azulejares datados do 1.º quartel do
século XVIII.
Ricardo Ávila Ribeiro/ Diana Gonçalves dos Santos



50 KmMAPA 3 - Distribuição espacial dos núcleos azulejares datados do 2.º quartel do
século XVIII.
Ricardo Ávila Ribeiro/ Diana Gonçalves dos Santos



50 KmMAPA 4 - Distribuição espacial dos núcleos azulejares datados do 3.º quartel do
século XVIII.
Ricardo Ávila Ribeiro/ Diana Gonçalves dos Santos



50 KmMAPA 5 - Distribuição espacial dos núcleos azulejares datados do último quartel
do século XVIII.
Ricardo Ávila Ribeiro/ Diana Gonçalves dos Santos



50 KmMAPA 6 - Localização do núcleo azulejar datado de inícios do Século XIX
(1801).
Ricardo Ávila Ribeiro/ Diana Gonçalves dos Santos
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PARTE III 
A IDENTIDADE DA AZULEJARIA SETECENTISTA DE COIMBRA:  

CLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICA E ICONOGRAFIA 
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1.Tipologias da produção azulejar de Coimbra. 
 

1.1. Motivos Seriados. 
 
1.1.1. Azulejos de padrão. 

 
À semelhança da produção nacional, a produção azulejar coimbrã de 

Setecentos varia entre peças produzidas em série, cuja eficácia estética dos 

conjuntos pesa sobretudo na mestria do ladrilhador, e entre a manufatura de 

exemplares figurativos mais complexos na dimensão formal e exigentes do ponto 

de vista técnico, requerendo a contribuição escrupulosa do trabalho especializado 

do oleiro, pintor de azulejo e ladrilhador num esforço conjunto. 

Como temos vindo a referir, suspeitamos que a produção inaugural de 

azulejos em Coimbra, possivelmente iniciada nos últimos anos do século XVII, 

deverá corresponder especificamente aos motivos seriados que incluem o azulejo 

de padrão, a figura avulsa e as composições de vasos floridos. Essa suposição 

tem como base as referências documentais subsistentes, e, sobretudo, a 

realidade in situ, pelo que conjeturamos que se tenha centrado em redor da olaria 

de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734).  

As três categorias acima indicadas concentram-se na produção coimbrã 

maioritariamente no primeiro quartel do século XVIII. Para o caso do azulejo de 

figura avulsa verifica-se a continuidade da sua utilização até meados da centúria, 

e no final do 3.º quartel de Setecentos, no contexto da Reforma Pombalina da 

Universidade, essa tipologia, a par com a padronagem, é resgatada pela produção 

da Fábrica de Telha da Universidade – no caso particular da padronagem é 

novamente evidenciada a influência de padrões lisboetas, como veremos.  

Para cronologias aproximadas ao final do século XVII e inícios do século 

XVIII, escasseiam dados seguros sobre a produção azulejar de padronagem nas 

olarias de Coimbra, não surgindo, por uma vez que fosse, a possibilidade de 

associar com segurança (ou seja, documentalmente) qualquer um dos núcleos in 

situ, catalogados como revestimentos de padrão, com os respetivos 

intervenientes. A padronagem coimbrã mantém-se, portanto, como domínio algo 

nebuloso no que toca à identificação segura de autorias, pelo que as nossas 

considerações baseiam-se unicamente em atribuições, partindo dos parcos 

elementos documentais remanescentes. Não obstante, estamos convictos que 

terá certamente constituído um dos primeiros campos de trabalho da azulejaria 
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produzida em Coimbra, a par com as restantes tipologias integradas nos motivos 

seriados (vasos floridos e figura avulsa), verificando-se ao nível da gramática 

decorativa, em grande parte dos casos, a assimilação de modo ingénuo da 

padronagem seiscentista difundida por Lisboa.  

O núcleo do Paço das Escolas da Universidade de Coimbra490 constitui o 

núcleo âncora das nossas atribuições – concretamente os revestimentos 

aplicados no piso 1 do Claustro dos Gerais e Sala do Exame Privado, ca. 1701-

1702, da autoria do oleiro e pintor de azulejos Agostinho de Paiva e do ladrilhador 

José de Góis (CORREIA, 1946: I, 146, 153-154). Atentando particularmente nos 

pormenores técnicos e formais daquele núcleo documentado, e considerando 

núcleos de composições congéneres e respetivas guarnições aplicadas, foi-nos 

possível associar outros exemplos semelhantes, oferecendo uma substancial 

amostragem das soluções criadas pelas olarias conimbricenses para vários 

espaços, utilizando maioritariamente padronagem. 

Os padrões associados a Coimbra acusam a derivação de modelos 

lisbonenses por um lado, e a capacidade inventiva na criação de novos padrões 

por outro, uma conclusão em muito reforçada pelas considerações tecidas nos 

dois tomos do volume dedicado à Azulejaria em Portugal no século XVII, da 

autoria do Eng.º Santos Simões (SIMÕES, 1997), resultante de um exaustivo 

trabalho de levantamento abrangendo praticamente todo o território nacional. A 

realidade in situ com que nos confrontámos possibilitou o reforço da identificação 

proposta por Santos Simões, para o período de charneira entre os séculos XVII e 

XVIII, de vários padrões com especial predominância em Coimbra e sua área de 

influência, num conjunto que integra não só os padrões principais mas também os 

subgrupos dos frisos, cercaduras e barras [Quadro 32]. Por outro lado, 

complementámos a identificação daquele autor com a identificação de novos 

padrões cujas características singulares nos fazem concluir que se trate de 

produção local. 

 

 

 

 

                                                      
490 Vd. Vol.3, EAC4. 
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QUADRO 32 
PROPOSTA DE IDENTIFICAÇÃO  

DA PADRONAGEM DA PRODUÇÃO AZULEJAR COIMBRÃ  
(ca.1699-1720) 

PADRÕES   
ID. PADRÃO 

[* Influência lisboeta] 
MOTIVO PRINCIPAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

NÚCLEOS 

P-9  
(1x1) 

Losangos imbricados, de duas dimensões, preenchidos a 
azul e manganês. 

EACMC15, EARP50 

variante P-212 *  
(2x2) 

Camélias (na versão a azul e branco). EACMC16  

P-378 *  
(2x2) 

Cadeia de laçarias em função de motivos cruciformes em 
aspa. 

EACMC9, EACMC18 

P-383  Laçarias definindo formas quadrilobadas imbricadas como 
motivo floral nas reservas. 

EARP5 

P-486 * 
(4x4) 

Florão em redor do qual se desenha uma cadeia de 
folhagens de forte efeito caleidoscópico. 

EAC5, EACMC21, EACMC37 
(fragmentos), EARP2, EARP26 (1714), 
EARPV8 

P-502 * 
(4x4) 

Florão central a partir do qual se projetam quatro hastes 
vegetalistas, próximas a enrolamentos de acantos em «c». 

EACMC16, EARP12, EARP17 (1699), 
EARP33 

P-603a * 
(6x6) 

Laçarias imbricadas que definem reservas quadrilobadas 
onde se inscreve ao centro um florão com elementos 
fitomórficos em disposição radial. 

EACMC14, EACMC 16, EACMC21, 
EACMC22, EARP8, EARP22, EARP23, 
EARP26 (1714), EARP37, EARPV5 
(desaparecido) 

FRISOS 
F-44 Fitas entrecruzadas, em dois tons de azul, num movimento 

ondulante. 
EACMC21 

F-Cbr1 Friso de unhas com bordo.  EAC4 (Sala do Exame Privado, 1701-
1702) 

CERCADURAS 
C-66 * Condensa os padrões F-14 e F-39. EACMC18 
C-88 * Sequência de folhagem interligada por pequenas volutas. EAC4, EACMC14, EACMC22, 

EACMC25, EACMC31, EACMC33, 
EACMC34, EACMC35, EACMC39, 
EARP5, EARP13, EARP24 

C-104 Sequência de ornatos do tipo fitomórfico. EAC2, EAC4 (1702), EACMC10, 
EARP15, EARP26 (1714) 

C-132 Motivo de ponta de diamante. EARP26 (1714) 
variante de C-6 Sequência alternada de folhas de acantos de diferentes 

tamanhos. 
EAC4 (Sala do Exame Privado, 1701-
1702) 

variante de C-99 Versão a azul e branco da cercadura polícroma C-99. EACMC16  
variante C-121 Flor de quatro pétalas colocada ao centro, a partir da qual 

se projetam quatro hastes enroladas. 
EACMC10  

C-Cbr1 
C-Cbr1a 

Motivos vegetalistas dispostos em módulo de repetição 
formado pela justaposição de duas unidades em 
desenvolvimento linear. 

EAC3, EACMC9,EACMC10, EACMC14, 
EACMC15, EACMC16, EACMC19, 
EACMC21 

C-Cbr2 Folha de acanto em disposição oblíqua; aproximado à 
cercadura C-20 (SIMÕES, 1997: I, 140). 

EACMC16   

C-Cbr3 Friso de gomos e friso liso, branco, com dois bordos. EACMC16  
EARP24 (aplicação por corte na 
cercadura, aplicando, somente, o friso de 
gomos) 

C-Cbr4 Sequência de losangos azuis. EACMC38  
C-Cbr5 * Cercadura joanina desenhando lambrequins com flores de 

seis pétalas. 
EARP47 
EARP49 
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BARRAS 
ID. PADRÃO 

[* Influência lisboeta] 
MOTIVO PRINCIPAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

NÚCLEOS 

B-39 * Motivo central flor de oito pétalas, a partir do qual partem 
quatro hastes de acantos enrolados, sob fundo azul. 

EACMC16, EACMC21, 
EACMC22, EACMC37 
(fragmentos), EARP23, 
EARP26 (1714) 

B-45 * Botão central ao qual se ligam duas hastes vegetalistas 
bifurcadas de acantos enrolados.  

EARP8, EARP22, EARP23, EARP37, 
EARPV10, ED2 

B-47 Botão central rodeado por ornatos vegetalistas a partir dos 
quais se projetam delicados estames. 

EACMC16, EARP12, EARP17, EARP33 

B-48 Florão central em reserva recortada, alternado com 
reservas em losango, que acolhem pequenos quadrifólios 
a azul, enquadradas por motivos fitomórficos. 

EAC5, EACMC14, EACMC16, 
EACMC18, EACMC21, EACMC37, 
EACMC38, EARP2, EARP26 (1714), 
EARP50, EARPV5 (?), EARPV8, ED8, 
ED10. ED11 (MNAz inv.517), ED16 

variante B-56 * Motivos de laçarias formando reservas quadrangulares 
miscigenados com ornatos vegetalistas. 

(versão a azul e branco) EACMC14 
(refeitório), EACMC17 (1699-1702) 

B-Cbr1 Botão central a partir do qual se projetam formas 
triangulares piramidais (no sentido vertical) surgindo, por 
sua vez, a partir dessas, hastes de acantos enroladas; 
como fundo desenha-se um elemento geometrizante 
aproximado à circunferência. 

ED8 

B-Cbr2 Motivos de folhagem de acanto em «c», apresentando 
como ornatos de fecho dos cantos mascarões. 

EAC4 (piso 1 do Claustro dos Gerais, 
1702)  

B-Cbr3 Barra de enrolamentos de acantos em sequência 
espiralada. 

EACMC16 (corredor dormitório) 
EARP36 

 

Nas composições de tapete, para o grupo de padrões de módulo 2x2, 

encontramos na produção coimbrã alguns exemplos de influência lisboeta, pouco 

expressivos, referentes aos padrões P-212, P-378, e P-383, este raro à escala 

nacional. 

Sobre o primeiro padrão especificado, P-212 (SIMÕES, 1997: I, 46), 

observámo-lo in situ na portaria do antigo Colégio de N.ª Sr.ª da Graça, na 

variante a azul e branco, formando tapete que tem como tema central uma flor 

oriental (camélia ou peónia, conforme as diferentes interpretações da inspiração 

oriental) em hipertrofia ornamental [Figura 319]. As características técnicas, 

acusando a superfície das unidades cerâmicas um aspeto rude e pintura pouco 

cuidada, bem como uma dimensão média de ca.130x130mm, remetem para uma 

versão de produção local, tendo por base o modelo lisboeta.  

Já o padrão P-378 (SIMÕES, 1997: I, 60) [Figura 320] – que encontramos 

aplicado na sacristia e piso 1 do claustro imperfeito do antigo Colégio de Santo 

Agostinho de Coimbra, bem como no revestimento da Capela de Santa Maria 

 
Figura 319 | Padrão P-212 no antigo 
Colégio de N.ª Sr.ª da Graça de 
Coimbra. 
Inícios do século XVIII. 
FA. 
 

 
Figura 320 | Padrão P-378, 
produção de Coimbra. 
Inícios do século XVIII. 
Fonte: MECO, 1989: 60. 
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Madalena da Igreja do antigo Colégio de N.ª Sr.ª do Carmo491 – constitui outra 

adaptação do modelo de produção lisboeta, similitude que motivou a confrontação 

por José Meco de espécimes de ambas proveniências (MECO, 1989: 60), numa 

comparação das características técnicas. Em Coimbra encontramo-lo guarnecido 

com a cercadura C-66 (SIMÕES, 1997: I, 153) que condensa os padrões dos 

frisos F-14 e F-39.  

Mais raro, in situ na Igreja Matriz de Ançã, é o padrão P-383 (SIMÕES, 

1997: I, 59, 129) [Figura 321] aplicado num tapete cerâmico que reveste as 

paredes laterais da Capela de N.ª Sr.ª do Rosário, composição que inclui como 

embasamento painéis de figura avulsa com características enquadráveis na 

década de 1720 [Figura 322].  

Outro exemplo da influência das oficinas de Lisboa, e ampliação do último 

padrão focado, é o padrão 6x6 P-603a, variante a azul e branco do padrão P-603 

(SIMÕES, 1997: I, 111,113; II, 68)492, resultando da substituição do motivo do 

centro de rotação principal. Composto por cinco elementos de rebatimento com 

três matrizes, a variante criada por Coimbra troca o elemento central por um florão 

com elementos fitomórficos em disposição radial. Trata-se de um dos padrões 

mais abundantes em composições de tapete produzidas pelo centro 

conimbricense, surgindo normalmente associado à barra B-39 [Figura 323-324]. 

Uma das criações originais deste centro terá sido o padrão P-9 (SIMÕES, 

1997: I, 28) [Figura 326], que exige uma só unidade de repetição, aplicado 

geralmente como rodapé de silhares, elevando painéis de figura avulsa ou ciclos 

figurativos. Este padrão, raro no contexto coimbrão e nacional, é apenas possível 

encontrar in situ na escadaria de acesso ao dormitório e coro alto localizada no 

Claustro do Silêncio do antigo Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e ainda na Sé 

de Viseu (batistério) [Figura 326]. Apresenta a excecional bicromia do azul e 

manganês (esponjado) sobre o fundo branco estanífero, e consiste num desenho 

geométrico que tem como base motivos de losangos imbricados, formando uma 

dinâmica grade diagonal. Possivelmente, tratar-se-á de produto exclusivo da olaria 

de Agostinho de Paiva, oleiro documentalmente associado à obra de azulejo da  

 

                                                      
491 SANTOS, 2007: 147, 149. 

492 Aplicado por exemplo na Igreja Matriz de São Salvador de Alcáçovas (Viana do Alentejo).  

 
Figura 321 | Padrão P-383.  
Desenho de Emílio Guerra de 
Oliveira. 
Fonte: SIMÕES, 1997: I, 59. 
 

 
Figura 322 | Pormenor do 
revestimento cerâmico na Capela de 
N.ª Sr.ª do Rosário da Igreja Matriz 
de Ançã, com a aplicação do padrão 
P-383, com a cercadura C-88 e 
azulejos de figura avulsa ao nível do 
embasamento. 
ca.1720. 
FA. 
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Figura 324 | Padrão P-603a aplicado no revestimento do sub-
coro da igreja do antigo Mosteiro de São Marcos em São 
Silvestre (Coimbra). 
1.º quartel do século XVIII. 
FA. 

Figura 325 |  
Padrão P-9. 
Desenho de Emílio Guerra 
de Oliveira. 
Fonte: SIMÕES, 1997: I, 
28. 

Figura 326 | Aplicação do padrão P-9 como rodapé de 
painel figurativo no batistério da Sé de Viseu. 
Década de 1720, olaria de Agostinho de Paiva. 
FA. 

Figura 327 | Aplicação do padrão P-486 com a barra 
B-48 na Capela de N.ª Sr.ª da Conceição em 
Armamar. 
Inícios do século XVIII. 
FA. 

Figura 323 | Padrão P-603. 
Desenho de Emílio Guerra de Oliveira. 
Fonte: SIMÕES, 1997: I, 113. 
FA. 
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Sé viseense, como abordámos anteriormente, e ao qual atribuímos os espécimes 

de figura avulsa da referida escadaria do Mosteiro de Santa Cruz. 

De módulo 4x4 é o padrão P-486 (SIMÕES, 1997: I, 100) [Figura 327] de 

que se registam várias ocorrências em Coimbra e sua área de influência493. Tendo  

como ornatos principais motivos fitomórficos, apresenta como centro de rotação 

um florão de desenho idêntico ao que caracteriza o motivo principal e ornato 

central da barra B-48. Este padrão conimbricense pode surgir associado à referida 

barra494, ou à cercadura que é variante das C-104/ C-59495, a cercadura C-Cbr1 

[Figura 349].  

Outro exemplo de uma criação conimbricense, pelo menos desde 1699, é o 

padrão 4x4, P-502 (SIMÕES, 1997: I, 109), que nos parece uma derivação do 

padrão lisboeta P-503 (SIMÕES, 1997: I, 110) que encontramos, por exemplo, 

aplicado nos panos murários do refeitório do antigo Convento de Jesus de Aveiro. 

Com oito elementos diferentes, e rebatimento de quatro matrizes, os seus motivos 

ornamentais consistem em elementos vegetalistas correspondentes a 

enrolamentos de acantos em «c», projetados em quatro hastes a partir de um 

florão central, que constitui o principal centro de rotação, aproximando-se à 

linguagem formal posta em prática pela pintura do brutesco nacional [Figura 328]. 

Auxiliando a datação deste padrão temos o conjunto aplicado na Capela dos 

Barros na Igreja da Colegiada de São Salvador de Coimbra, datado de 1699 por 

cronograma inscrito em letreiro496. Constituem outros exemplos da sua aplicação, 

em maior escala, o revestimento azulejar aplicado na sacristia da igreja do antigo 

Colégio de N.ª Sr.ª da Graça de Coimbra, ou o conjunto aplicado na nave e 

capela-mor da Capela de N.ª Sr.ª da Esperança na mesma cidade.  

Quanto às guarnições, a produção azulejar coimbrã inclui frisos, cercaduras 

e barras como emolduramento das composições de tapete e também de painéis 

de vasos floridos e figura avulsa. Os frisos revelam-se menos expressivos no 

conjunto das três opções, pelo que encontrámos apenas dois exemplos. Na 

capela-mor da Igreja de Santo António dos Olivais em Coimbra verifica-se a 

aplicação do friso F-44 (SIMÕES, 1997: I, 129, 134) [Figura 329], cujo motivo 

                                                      
493 Vd. Vol.3, EACMC37, EARPV8.  

494 Solução compositiva observada no antigo Colégio de São Pedro. Vd. Vol.3, EAC5.  

495 Combinação verificada no antigo Colégio de Santo Agostinho de Coimbra. Vd. Vol.3, EACMC9.  

496 Vd. Vol.3, EARP17.  

 
Figura 328 | Padrão P-502 no 
revestimento da Capela de N.ª Sr.ª 
da Esperança em Coimbra. 
Inícios do século XVIII. 
FA. 
 

 
Figura 329 | O friso F-44 aplicado 
entre as barras B-48 e B-39 na 
capela-mor da Igreja de St.º António 
dos Olivais (Coimbra). 
Inícios do século XVIII. 
FA 
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consiste em duas fitas entrecruzadas, em dois tons de azul, num movimento 

ondulante, funcionando como reforço da separação entre barras que definem dois 

registos distintos da mesma superfície cerâmica497 – Santos Simões levanta a 

hipótese de se tratar de uma criação exclusiva a Coimbra (SIMÕES, 1997: I, 129). 

Outro friso encontra-se integrado na guarnição compósita (friso e cercadura) do 

revestimento da Sala do Exame Privado do Paço das Escolas da Universidade de 

Coimbra, assumindo o tema arcaizante de unhas. Trata-se de um produto da 

olaria de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734), datado de ca.1701-1702 

(CORREIA, 1946: I, 153-154)498, e portanto, uma criação local, ao qual atribuímos 

o código F-Cbr1 [Figuras 330-331]. A guarnição em causa revela o apego aos 

esquemas clássicos difundidos pela tratadística maneirista, no caso lembrando a 

organização decorativa de um capitel coríntio com sequência alternada de folhas 

de acantos de diferentes tamanhos – a título de exemplo resgatamos um 

pormenor de uma gravura do tratado de arquitetura de Serlio, dedicada à 

representação de um capitel coríntio observado no antigo arco da Porta Leoni em 

Verona [Figura 332]. 

No que toca às cercaduras, observa-se a predominância da cercadura C-

104, com módulo de repetição formado por um só azulejo, cujo ornato é do tipo 

fitomórfico (SIMÕES, 1997: I, 158) [Figura 333]. Um dos núcleos datados onde se 

encontra é no Paço das Escolas, presente no vestíbulo de ligação entre a Via 

Latina e o piso 1 do Claustro dos Gerais, emoldurando painéis de figura avulsa 

(Agostinho de Paiva e José de Góis, 1702) [Figura 334]. 

Encontramos ainda na região de Coimbra cercaduras com padrões que são 

variantes de outros encontrados fora da área de influência deste centro em 

análise, os quais deverão corresponder a interpretações particulares de padrões 

criados por Lisboa, pelos oleiros conimbricenses. Reportamo-nos às variantes das 

cercaduras C-6 [Figura 331] (SIMÕES, 1997: I, 138) 499 e C-121 [Figura 335]. 

(SIMÕES, 1997: I,152, 160) 500. Já a cercadura C-99 (em monocromia) [Figura 

336] faz supor tratar-se de fabricação coimbrã (SIMÕES, 1997: I, 151, 157) 501. 

                                                      
497 Vd. Vol.3, EACMC21.  

498 Vd. Vol.3, EAC4. 

499 Vd. Vol.3, EAC4. 

500 Vd. Vol.3, EACMC10. 

501 Vd. Vol.3, EACMC16. 

 
Figura 330 | Friso F-Cbr1. 
 

 
Figura 331 | Guarnição compósita 
(cercadura C-6(v) e friso F-Cbr1) 
aplicada no revestimento azulejar de 
vasos floridos da Sala do Exame 
Privado do Paço das Escolas da 
Universidade de Coimbra. 
1701-1702, Agostinho de Paiva 
(oleiro e pintor de azulejos) e José 
de Góis (ladrilhador). 
FA. 
 

 
Figura 332 | Pormenor da estampa 
LXXI do Livro Terceiro (De las 
Antiguedades) do tratado de 
arquitetura de Sebastiano Serlio, 
com a representação em pormenor 
da decoração de um capitel coríntio 
da Porta Leoni de Verona. 
Fonte: Tercero Y Quarto Libro de 
Arquitetura de Sebastiano Serlio, 
traduzido por Francisco de 
Villalpando. Toledo: en Casa de 
Juan de Ayala, 1552. 
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Figura 336 | Variante monocroma da cercadura C-99 aplicada no 
revestimento da área da portaria do antigo Colégio de N.ª Sr.ª da 
Graça de Coimbra. 
Inícios do século XVIII. 
FA 

Figura 333 | Cercadura C-104. 
Desenho de Emílio Guerra de Oliveira. 
Fonte: SIMÕES, 1997: I,158. 

Figura 334 | Aplicação da cercadura C-104 num painel de azulejos 
de figura avulsa na entrada no piso 1 do Claustro dos Gerais, com 
ligação à Via Latina. 
1702, Agostinho de Paiva (oleiro) e José de Góis (ladrilhador). 
FA. 

Figura 337 | Pormenor da cercadura C-
88 num painel de figura avulsa presente 
na Casa do Miradouro em Viseu. 
2.º quartel do século XVIII. 
FA. 

Figura 338 | Pormenor da guarnição compósita (cercadura C-132 e barra B-
39) aplicada no silhar de vasos floridos na nave da Capela de N.ª Sr.ª da 
Conceição de Buarcos. 
1714, Agostinho de Paiva atrib. 
FA. 

Figura 335 | Variante da cercadura C-121 aplicada como 
guarnição de painel de vasos floridos na portaria do antigo 
Colégio de Santo António da Pereira. 
Inícios do século XVIII. 
FA 
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Mais tardia deverá ser a cercadura C-88 (SIMÕES, 1997: I, 156), de 

influência lisboeta502, aplicada maioritariamente como guarnição de composições 

de figura avulsa [Figura 337], perdurando até ao 2.º quartel do século XVIII503. 

Rara é a cercadura C-132 (SIMÕES, 1997: I, 161) cujo ornato principal consiste 

num losango, lembrando o tipo ornamental da ponta de diamante, e que apenas 

encontramos na Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de Buarcos 504 [Figura 338]. 

Sobre as barras, constatamos a incidência de cinco propostas, a maioria 

das quais in situ somente na área de influência de Coimbra, pelo que se presume 

a sua produção local. Referimo-nos às barras B-39, B-45, B-47, B-48 e B-56. 

Algumas delas surgem associadas a certa tipologia de vasos floridos, identificada 

documentalmente com a olaria de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734), a qual 

teremos oportunidade de abordar no ponto seguinte.  

As barras B-47 (SIMÕES, 1997: I, 180) [Figura 339] e B-48 (SIMÕES, 

1997: I, 181) [Figura 340] assumem especial predominância em Coimbra, como 

bem notou Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 180), devendo datar de ca.1700 até 

aos anos 20 da mesma centúria. Ambas apresentam ornatos vegetalistas e a sua 

pintura e esquema de desenvolvimento modular são muito semelhantes. A 

primeira, mais rara, surge normalmente a emoldurar extensos tapetes de 

padronagem (em particular associada ao padrão P-504), a segunda encontra-se 

maioritariamente a guarnecer composições de vasos floridos, figura avulsa e 

outros motivos seriados (vejam-se os painéis provenientes do antigo Mosteiro de 

São Bento de Ave Maria do Porto, atualmente na Biblioteca Pública Municipal do 

Porto505 [Figura 342], e também padronagem (apresentando especial afinidade 

com o padrão P-486, como foi já mencionado). Suspeitamos que estejamos 

perante criações da oficina de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734), tomando, por 

exemplo, o conjunto (infelizmente mutilado) de vasos floridos e figura avulsa 

patente no antigo Mosteiro de Santa Maria de Salzedas506 [Figura 343], de 

tipologia igual à observada no pi- 

                                                      
502 Aplicado, por exemplo, na galilé da capela do Palácio da Mitra em Santo Antão do Tojal 

(Loures). SABO & FALCATO, 1998: 145.  

503 Vd. Vol.3, EACMC33, EACMC34, EACMC35, EACMC39.  

504 Vd. Vol.3, EARP26.  

505 Vd. Vol.3, ED16. 

506 Vd. Vol.3, EACMC37. 

 
Figura 339 | Barra B-47. 
Desenho de Emílio Guerra de 
Oliveira. 
Fonte: SIMÕES, 1997: I, 180. 
 

 
Figura 340 | Aplicação da barra B-
47 no revestimento azulejar da 
Capela de N.ª Sr.ª da Esperança em 
Coimbra. 
Inícios do século XVIII. 
FA. 
 

 
Figura 341 | Barra B-48. 
Desenho de Emílio Guerra de 
Oliveira. 
Fonte: SIMÕES, 1997: I, 181. 
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Figura 342 | A barra B-48 aplicada em 
painel proveniente do antigo Mosteiro de 
São Bento de Avé Maria do Porto, 
pertencente a um silhar de motivos 
seriados que alternava vasos floridos, 
meninos com cornucópias e damas de 
mantilha. 
Inícios do século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
FA. 

Figura 343 | Outro exemplo da aplicação da barra B-48 como guarnição no que 
subsiste do silhar de azulejos de vasos floridos que revestia todo o perímetro do 
Claustro do Capítulo do antigo Mosteiro de St.ª M.ª de Salzedas. 
ca.1700, Agostinho de Paiva atrib. 
FA. 

Figuras 344, 345 |  
Comparação de duas versões da barra 
B-39: à esquerda, exemplares de 
produção lisboeta, de pintura mais 
cuidada, trabalhando efeitos de sombra 
por aguadas; à direita, azulejos da 
produção coimbrã, num tratamento 
mais simplificado e planimétrico, sem 
efeitos de sombra, e pintura menos 
cuidada. 
Igreja do antigo Mosteiro de São 
Marcos. 
FA. 
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-so 1 do claustro dos Gerais no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra, 

documentado e datado para 1702, para a olaria daquele artífice, com a 

colaboração do mestre ladrilhador José de Góis (CORREIA, 1946: I, 146). 

De influência lisboeta é a barra B-39 (SIMÕES, 1997: I, 181), de motivos 

vegetalistas e florais, apresentando a particularidade de simular o fundo a azul, 

estando os ornatos a branco507. Atente-se na observação comparativa dos 

aspetos  

técnicos associados à produção da mesma barra para ambos os centros de 

produção, possível no núcleo da igreja do antigo Mosteiro de São Marcos (São 

Silvestre, Coimbra)508 [Figuras 344-345]. Na mesma linha, encontramos também 

as barras B-45 (SIMÕES, 1997: I, 175, 179) – como guarnição de tapetes 

cerâmicos que aplicam o padrão P-603a509 ou como emolduramento de 

composições de figura avulsa510 [Figuras 346-347] – e B-56 (SIMÕES, 1997: I, 

184), na variante a azul e branco, igualmente de motivos fitomórficos, aplicada 

como guarnição de composições de vasos floridos ou figura avulsa511 [Figura 

348]. 

Fora da catalogação realizada por Santos Simões, e para além das 

variantes detetadas sobretudo para cercaduras e barras, encontramos soluções 

que julgamos criações exclusivas das oficinas coimbrãs pela sua singularidade. 

Reportamo-nos concretamente a quatro cercaduras e quatro barras que 

identificámos como C-Cbr1, C-Cbr2, C-Cbr3, C-Cbr4 e B-Cbr1, B-Cbr2 e B-Cbr3 

que passaremos a analisar. 

Identificamos como C-Cbr1 [Figuras 349, 349a], a cercadura resultante de 

um módulo de repetição formado pela justaposição de duas unidades em 

desenvolvimento linear. Esta cercadura coimbrã, de aplicação bastante comum, 

                                                      
507 Vd. Vol.3, EACMC16, EACMC21, EACMC22.  

508 Vd. Vol.3, EACMC22. 

509 Vd. Vol.3, EARP22. 

510 Vd. Vol.3, EARPV10. 

511 Aplicada na composição de vasos floridos do revestimento do refeitório e sala do lavabo do 

antigo Convento de Santa Clara a Nova (Vd. Vol.3, EACMC14) e também no conjunto de figura 

avulsa do claustro secundário do Colégio de São Bernardo (Vd. Vol.3, EACMC17), este último 

datado de 1699-1702 (SANTOS, 2007: I, 63). 

 
Figura 346 | Barra B-45. 
Desenho de Emílio Guerra de 
Oliveira. 
Fonte: SIMÕES, 1997: I, 179. 
 

 
Figura 347| Aplicação da barra B-45 
na Capela de N.ª Sr.ª da Nazaré de 
Cravaz (Tarouca). 
ca.1727. 
FA. 
 

 
Figura 348 | A barra B-56 (azul e 
branco) no revestimento de figura 
avulsa do claustro secundário do 
Colégio de S. Bernardo de Coimbra. 
ca.1699-1702, Agostinho de Paiva 
atrib. 
Pormenor de foto DGEMN. 
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observa-se sobretudo como guarnição de painéis de vasos floridos512 ou figura 

avulsa513, e também envolvendo padronagem514.  

Menos comuns são as restantes cercaduras mencionadas. A cercadura C-

Cbr2 [Figura 350] tem como motivo principal uma folha de acanto em disposição 

oblíqua, e encontramo-la apenas na escadaria de acesso ao dormitório do antigo 

Colégio de N.ª Sr.ª da Graça515, tal como a cercadura C-Cbr3 [Figura 351], cujo 

motivo ornamental do módulo de repetição associa friso de gomos com banda lisa 

branca. Na sacristia do antigo Mosteiro de São João de Tarouca encontrámos 

também uma rara cercadura cujo motivo de repetição forma uma sequência de 

losangos azuis, a qual identificámos como cercadura C-Cbr4 [Figura 352]. Por 

fim, temos ainda a cercadura C-Cbr5, aplicada exclusivamente à azulejaria de 

figura avulsa, de meados de Setecentos, desenhando sequência de lambrequins 

decorados com pequenas flores de seis pétalas [Figura 353] – esta cercadura foi 

inspirada num modelo lisboeta de grande sucesso à época516 que podemos 

encontrar no memorial do Senhor Roubado (Odivelas), datado de 1744 

(CORREIA, 1916: 47-51) [Figura 354] 

Do mesmo modo, observámos alguns exemplos de barras com motivos de 

exceção que importam ser assinaladas, por representarem, para além de casos 

singulares, exemplos do esforço por parte da produção azulejar conimbricense de 

inícios do século XVIII, pela oferta à sua clientela de soluções originais. 

De evidente vínculo à tradição seiscentista, surge a barra B-Cbr1, 

atualmente aplicada na Casa-Museu Bissaya Barreto, infelizmente 

descontextualizada, desconhecendo-se a sua proveniência, e cujo desenho acusa 

um pendor geometrizante com motivos vegetalistas, gerando um padrão singular, 

devendo tratar-se também de uma criação local, muito possivelmente, do referido 

oleiro Agostinho de Paiva [Figura 355].  

                                                      
512 Vd. Vol.3, EAC2.  

513 Vd. Vol.3, EAC3, EAC4, EACMC15.  

514 Vd. Vol.3, EACMC9, escadaria de acesso ao dormitório.  

515 Vd. Vol.3, EACMC16.  

516 Por exemplo aplicada como guarnição das composições de figura avulsa das cozinhas da 

Quinta dos Azulejos e do Palácio Pimenta (ou Galvão Mexia) em Lisboa, e no Palácio do Correio-

Mor em Loures (CÂMARA, 2007b: 96, 98, 100), ou nas composições de vasos floridos na 

enfermaria do Convento de Marvila em Lisboa (ARRUDA, 1998: 135). 

 
Figura 349 | Cercadura C-Cbr1. 
Pormenor do revestimento cerâmico 
aplicado na caixa de escadas que 
liga o piso térreo do claustro ao 
dormitório do antigo Colégio de 
Santo Agostinho (Coimbra). 
FA 
 

 
Figura 349b | Cercadura C-Cbr1a 
com o fundo preenchido a azul e os 
ornatos a branco. 
Igreja de St.º António dos Olivais 
(Coimbra). 
FA 
 

 
Figura 350 | Cercadura C-Cbr2 
aplicada na guarnição compósita do 
revestimento cerâmico da escadaria 
de acesso ao dormitório do Colégio 
de N.ª Sr.ª da Graça (Coimbra). 
FA. 
 

 
Figura 351 | Cercadura C-Cbr3 
aplicada na guarnição compósita do 
revestimento cerâmico da escadaria 
de acesso ao dormitório do Colégio 
de N.ª Sr.ª da Graça (Coimbra). 
FA. 
 

 
Figura 352 | Cercadura C-Cbr4 
aplicada como barra no revestimento 
de figura avulsa da sacristia da igreja 
do Mosteiro de São João de 
Tarouca. 
ca.1710-1718. 
FA. 
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Aplicada no piso 1 do Claustro dos Gerais do Paço das Escolas da 

Universidade de Coimbra, como moldura das composições de vasos floridos 

ladeados por papagaios, documentalmente datadas de ca.1702 e associadas ao 

oleiro e pintor de azulejo Agostinho de Paiva e ao ladrilhador José de Góis 

(CORREIA, 1946: I, 146), encontramos uma barra cujo desenho é o mais 

barroquizante de todas as propostas observadas do conjunto em análise para 

uma cronologia próxima a 1700. A barra a que nos referimos, que identificamos 

como barra B-Cbr2 [Figura 356], trata-se de mais um exemplo de uma criação 

local, compondo-se de um módulo de repetição de duas unidades (ao invés de 

quatro da sequência clássica), tendo como base o ornato da folha de acanto, ao 

mesmo tempo que acusa algum apego à matriz maneirista ao colocar como 

ornatos de fecho dos cantos mascarões filiados nos grotesche, divulgados pela 

gravura norte-europeia dos séculos XVI e XVII.  

Na continuidade da utilização de enrolamentos de acantos como motivo 

principal, e para uma cronologia mais tardia (enquadrável já no período joanino), 

surge a barra B-Cbr3 [Figura 357] que vemos aplicada em composições de 

motivos seriados (vasos floridos com meninos517 e figura avulsa518), consistindo 

na clássica sequência de espirais de folhagem de acanto em módulo de repetição 

seriada de azulejos justapostos, dentro do módulo clássico de repetição de quatro 

unidades.  

Os padrões que parecem ser criação original de Coimbra acusam a 

repescagem de muitos elementos decorativos de matriz maneirista. Seguem 

escrupulosamente os princípios da conceção da azulejaria portuguesa de padrão 

seiscentista, tendo como base a interligação dos ornatos e a criação de múltiplas 

dinâmicas visuais. Tirando partido do desdobramento da grelha reticulada, pela 

multiplicação da unidade quadrangular do azulejo, criam novos ritmos diagonais 

formados pela rotação de ornatos e/ou rebatimento dos mesmos. 

Da observação dos debuxos dos vários padrões e guarnições identificados 

particularmente para a produção azulejar coimbrã, sentimos uma forte influência 

da linguagem maneirista dos grotesche planimétricos, verificando-se o seu 

desenvolvimento bidimensional. Constata-se a escassez de exemplos 

                                                      
517 Vd. Vol.3, EACMC16.  

518 Vd. Vol.3, EACMC36. 

 
Figura 353 | Cercadura C-Cbr5. 
Capela de São João Baptista de 
Pindo (Vila Garcia – Penalva do 
Castelo). 
Meados do século XVIII. 
FA. 
 

 
Figura 354 | Cercadura aplicada 
como guarnição de composição de 
azulejos de figura avulsa no 
revestimento cerâmico do memorial 
do Senhor Roubado (Odivelas). 
1744, fabrico lisboeta. 
FA. 
 

 
Figura 355 | Barra B- Cbr1. 
Casa-Museu Bissaya Barreto. 
Inícios do século XVIII. 
FA. 
 

 
Figura 356 | Barra B-Cbr2 e ornato 
de fecho dos cantos. 
Piso 1 do Claustro dos Gerais do 
Paço das Escolas da Universidade 
de Coimbra. 
1702, Agostinho de Paiva (oleiro) e 
José de Góis (ladrilhador). 
FA. 
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barroquizantes que tiram partido dos enrolamentos de acantos, explorando 

movimentos de curva e contracurva. 

A padronagem de Coimbra revela-se hábil na utilização dos diferentes tipos 

de padrão e sua adequabilidade à escala dos diversos espaços: verifica-se, à 

semelhança de outras latitudes geográficas do território português, a aplicação de 

padrões de módulo menor 2x2, 4x4, em espaços exíguos ou aplicados ao nível 

dos registos inferiores das paredes, e padrões de módulo mais dilatado, 6x6, em 

espaços amplos e/ou relegados para os registos superiores das superfícies 

murárias. A título ilustrativo resgatamos o exemplo do revestimento da capela-mor 

da Igreja de Santo António dos Olivais em Coimbra, aplicado a toda a altura das 

paredes laterais e contígua ao arco triunfal, organizado em dois registos, 

separados por um friso. São aplicados dois padrões distintos e respetivas barras 

num total respeito pelos ritmos e escala da arquitetura subjacente, aplicando a 

regra do padrão menor no registo inferior (4x4) e do padrão mais dilatado (6x6) no 

registo superior [Figura 358]. 

Igual princípio se verifica para a utilização das guarnições – frisos, 

cercaduras e barras – observando-se inteligentes soluções de aplicação, pela sua 

harmonia de escala nos conjuntos, sendo reveladoras de grande versatilidade 

adequando-se não só a tapetes cerâmicos de padrão, mas também a painéis de 

vasos floridos e figura avulsa [Figuras 327, 342, 343].  

No que toca às questões do cromatismo, desconhecemos até à data se a 

produção conimbricense de finais de Seiscentos e inícios de Setecentos terá 

experimentado alguma vez a tradicional policromia da padronagem seiscentista, já 

que para os casos suspeitos – p.e. capela-mor e nave da igreja do Colégio de N.ª 

Sr.ª do Carmo519 – não surgiu documentalmente nenhum indício a comprovar 

aquela produção. No entanto, é ponto assente que o azulejo de padronagem 

coimbrão se revela rude no fabrico cerâmico e descuidado na pintura, assumindo 

nos casos recenseados a hegemonia do monocromatismo do azul sobre fundo 

branco estanífero, aspeto característico à azulejaria portuguesa do período de 

                                                      
519 Conjunto formado por tapete cerâmico polícromo utilizando o padrão P-604, de módulo 6x6, 

guarnecido com barra B-11, do tipo bico de papagaio, e duas cercaduras que são variantes das 

cercaduras C-1 e C-2. O revestimento ocupa a totalidade dos panos murários laterais da capela-

mor, a parte superior das paredes laterais da nave, sub-coro e coro-alto, apresentando um 

caracter rude na pintura, e cores densas de fraca diluição. SIMÕES, 1997; SANTOS, 2007: I, 147. 

 
Figura 357 | Barra B-Cbr3 aplicada 
no silhar de azulejos de motivos 
seriados do corredor do dormitório 
do antigo Colégio de N.ª Sr.ª da 
Graça de Coimbra. 
1.º quartel séc. XVIII. 
FA. 
 

 
Figura 358 | Pormenor do 
revestimento cerâmico aplicado no 
alçado lateral do lado da Epístola da 
capela-mor da igreja de St.º António 
dos Olivais em Coimbra. 
1.º quartel do século XVIII. 
FA. 
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transição entre os séculos XVII-XVIII. À semelhança da produção de peças de 

faiança utilitária, acusa azuis escuros e duros, pouco diluídos, por vezes 

arroxeados ou violáceos, e o esmalte estanífero amarelecido (MECO, 1989: 60, 

66). O monocromatismo a azul e branco é, por exemplo, assumido no 

revestimento da Capela dos Barros da Igreja da Colegiada de São Salvador de 

Coimbra, núcleo datado de 1699520, o mais recuado para a produção de azulejo 

atribuído a Coimbra, onde se fez aplicar a uma altura de 23 unidades o padrão de 

motivos vegetalistas P-502, filiado nos ornatos fitomórficos do brutesco nacional, e 

como guarnição do tapete cerâmico a barra B-47, também de motivos 

vegetalistas. 

Combinados com motivos seriados (padronagem de raiz seiscentista e 

figura avulsa), registam-se na produção coimbrã alguns exemplos de inserção de 

representações figurativas em pequenos painéis que animam complementarmente 

as superfícies murárias. Essas composições apresentam aspetos denunciadores 

de uma pintura incipiente no tratamento dos modelados, ingénua na abordagem 

das anatomias, e fraca noção de escala e perspetiva. Entendemos estes 

exemplos de Coimbra, maioritariamente de simbologia religiosa, como uma forma 

de prolongamento da situação verificada desde o segundo terço da centúria 

anterior, nos conjuntos azulejares polícromos um pouco por todo o território 

nacional.  

Destacamos em particular o núcleo da Capela de N.ª Sr.ª Esperança521 de 

Coimbra (Santa Clara), cujo interior se apresenta totalmente revestido por tapete 

cerâmico de azulejos de padrão P-502, guarnecido com barra B-47. Ladeando o 

arco triunfal estão incluídas em painéis quadrangulares representações de dois 

anjos esvoaçantes que seguram uma coroa e uma palma [Figuras 359-360a]. 

Esta solução compositiva do conjunto, ao nível da disposição dos quadros 

figurativos, possui alguma semelhança com a verificada na Capela de São Miguel 

da Universidade de Coimbra (1647-1648), com as representações de Adão e Eva 

em painéis de canto a enquadrar o arco triunfal. 

                                                      
520 Cronograma inscrito no letreiro incluído em cartela desenhada ao centro do tapete: «TODO O 

ORNATO DESTA CAPELA RETABLO, ARCO DOVRAD PINTVRA AXULEJO CAIXILHOS SE FES 

A CVSTA DA IRMANDADE E FIEIS CHRISTÃOS. 1699». EARP17. 

521 Vd. Vol.3, EARP12. 

 
Figura 359 | Interior da Capela de N.ª 
Sr.ª da Esperança em Coimbra (Santa 
Clara). 
Aspeto do tapete cerâmico de 
padronagem que reveste a parede 
contígua ao arco triunfal. 
1.º quartel do século XVIII. 
FA. 
 
 

 
Figura 360 | Painel figurativo incluído 
no tapete de padronagem do lado do 
Evangelho. 
 

 
Figura 360a | Pormenor. 
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Para uma datação mais tardia, possivelmente da década de 1740, não 

podemos deixar de aludir a um caso singular no contexto coimbrão, e exemplo 

raro no quadro nacional, de padronagem joanina simuladora de têxteis. Referimo-

nos ao conjunto azulejar aplicado no claustro superior do antigo Colégio de N.ª 

Sr.ª do Carmo, em silhar contínuo (atualmente mutilado) e monocromatismo a azul 

sobre esmalte branco estanífero, com oito unidades de altura, que se 

desenvolveria a todo o perímetro do espaço522. Sugerindo um tecido de brocado, 

dedução que advém da trama horizontal aplicada como fundo, com lavrados de 

motivos vegetalistas e florais (SANTOS, 2007: I, 152), a composição assenta na 

aplicação de azulejos de padrão num esquema 2x2/2, o que significa que o 

módulo de repetição é aplicado a partir de um eixo de simetria vertical, com dois 

elementos rebatidos. O motivo central do padrão consiste num ramo de três flores 

(flor de morangueiro), em disposição radial, incluído numa reserva recortada 

neutra, a branco, enquadrada por quatro hastes de delgada folhagem pintadas 

sobre um fundo preenchido por trama horizontal [Figura 361]. 

O pano de brocado é colocado atrás de uma sanefa de lambrequins com 

borlas, terminando ao nível da base com um efeito recortado em semicírculos 

abatidos, deixando entrever um fundo azul neutro – solução que confere alguma 

profundidade ao conjunto [Figura 362]. Imitando um dos têxteis mais populares 

nos contextos sumptuários da época, este caso é exemplificativo da persistência 

do gosto pela simulação de têxteis e pelos efeitos ilusórios, abrangendo a 

padronagem, tipologia praticamente erradicada da oferta azulejar portuguesa 

vigente no período joanino.  

Só na segunda metade do século XVIII, a padronagem ressurgirá, no 

contexto do espírito pombalino, como tipologia azulejar alternativa às 

composições ornamentais e figurativas, maioritariamente aplicada em espaços de 

importância e função secundária nos vários edifícios. Em moldes distintos da 

conceção da padronagem seiscentista, assume os princípios racionalista e prático 

que pontuam o pombalismo, com carga ornamental mais aligeirada, gerando 

painéis de composições mais leves e despojadas. 

                                                      
522 O Museu Nacional do Azulejo possui um conjunto de unidades deste padrão, cuja proveniência 

se supõe ter origem neste núcleo situado na Rua da Sofia em Coimbra. Estes exemplares foram 

detetados recentemente no âmbito do projeto Devolver ao Olhar.  

 
Figura 361 | Padrão joanino de 
inspiração têxtil aplicado no silhar que 
reveste parte do claustro superior do 
antigo Colégio de N.ª Sr.ª do Carmo. 
2.º quartel do século XVIII. 
FA. 
 

 
Figura 362 | Detalhe da 
composição do silhar de 
azulejos formado pelo 
padrão joanino ilustrado 
pela figura anterior. 
FA. 
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Em Coimbra a padronagem pombalina surge associada à produção da 

Fábrica da Telha da Universidade (1773-1779), muito possivelmente por via do 

contributo de Salvador de Sousa Carvalho, pintor de azulejos lisboeta que se 

radica em Coimbra a partir de 1756, tornando-se o seu primeiro administrador. 

Aplicada preferencialmente em espaços secundários, a padronagem pombalina 

coimbrã é largamente utilizada desde o período da Reforma Pombalina da 

Universidade até inícios do século XIX, revelando uma forte relação com a 

produção lisboeta.  

Na arquitetura civil e nas áreas domésticas dos complexos monástico-

conventuais notamos a sua especial incidência em escadarias e espaços de 

circulação, como corredores e vestíbulos523, e também em vãos de janelas524. A 

sua presença em cozinhas apenas se constatou in situ no Paço de Maiorca 

(Figueira da Foz), apresentando um revestimento de padronagem em silhar 

colocado a todo o perímetro da área principal daquele espaço de planta centrada, 

e nas dependências contíguas da copa e vestíbulos adjacentes525. Nos espaços 

sacros mantém a aplicação segundo o princípio de secundarização hierárquica 

dos espaços, sendo comum em sacristias526, nos espaços do sub-coro527 ou coro 

alto528. Excecionalmente surgem-nos núcleos com azulejos de padrão pombalino 

aplicados na capela-mor ou na nave. São exemplos a capela-mor da igreja do 

antigo Mosteiro de Santa Maria de Arouca529, a nave da igreja do antigo Convento 

de N.ª Sr.ª dos Anjos (azulejos removidos aquando da intervenção da DGEMN)530 

e a nave da Capela de Santa Luzia dos Pereiros (Castelo Viegas, Coimbra)531.  

Tal como se verifica na realidade lisboeta, os padrões pombalinos da 

produção azulejar coimbrã assentam na criação de composições que têm como 

princípio básico a retícula diagonal preenchida por motivos de inspiração 

                                                      
523 Vd. Vol.3, EAC4, EAC6, EAC10, EAC16, EACMC2, EACMC11, EACMC24, EACMC28. 

524 Vd. Vol.3, EAC6, EAC20. 

525 Vd. Vol.3, EAC10. 

526 Vd. Vol.3, EACMC20, EACMC28, EACMC29, EARP25 

527 Vd. Vol.3, EACMC29, EARP25. 

528 Vd. Vol.3, EARP18. 

529 Vd. Vol.3, EACMC2. 

530 Vd. Vol.3, EACMC29. 

531 Vd. Vol.3, EARP9. 
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vegetalista e floral. Do conjunto de padrões examinado – para o qual 

recenseámos da realidade in situ [Quadro 33] 19 padrões principais e 8 padrões 

de cercaduras [Quadro 34] – verificamos que alguns são próximos aos motivos 

praticados pelas oficinas lisboetas [Figuras 363-365]. Os esquemas 

conimbricenses seguem a mesma organização compositiva dos conjuntos de 

padrão pombalino produzidos em Lisboa: alternância de dois elementos 

diferentes, no campo morfológico e cromático, jogando com o efeito das 

quadrículas resultante da aglomeração de unidades e, ao mesmo tempo, com as 

linhas diagonais criadas pelos motivos representados. A simplificação dos 

desenhos operada na produção azulejar lisboeta pós-terramoto, caraterizada pela 

sobriedade compositiva, é rapidamente aplicada em Coimbra, contaminando a 

formulação dos esquemas de padronagem. 

 

 

 

QUADRO 33 
NÚCLEOS COM PADRONAGEM POMBALINA DE FABRICO COIMBRÃO 

EAC4 – Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. 
EAC6 – Antigo Edifício das Ciências Naturais/ Museu de História Natural, Coimbra. 

EAC7 – Laboratório Chímico, Coimbra. 
EAC10 – Paço de Maiorca (Maiorca, Figueira da Foz). 

EAC16 – Solar dos Pais do Amaral, Mangualde. 
EAC18 – Casa Nobre dos Gomes Pires, Couto do Mosteiro (Santa Comba Dão). 

EAC20 – Solar dos condes de Prime, Viseu. 
EACMC2 – Antigo Mosteiro de Santa Maria de Arouca. 

EACMC11 – Antigo Colégio de Santa Rita, Coimbra. 
EACMC20 – Mosteiro de Santa Maria de Celas, Coimbra. 

EACMC24 – Colégio das Artes, Coimbra. 
EACMC27 – Convento de Santa Teresa, Coimbra. 

EACMC28 – Mosteiro de Santa Maria de Semide (Miranda do Corvo). 
EACMC29 – Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª dos Anjos, Montemor-o-Velho. 

EACMC31 – Igreja do Antigo Convento de Santo António de Penela. 
EARP9 – Capela de Santa Luzia dos Pereiros, Castelo Viegas (Coimbra). 

EARP18 – Seminário Maior da Sagrada Família, Coimbra. 
EARP25 – Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca, Condeixa-a-Nova. 

ED3 – Vivenda Apóstolo, EN110/ Rua da Estrada Real. 
ED5 (ca.1774) – Casa do Bispo/ Escola Superior Agrária de Coimbra. 

ED6 – Quinta de Coselhas, Coimbra. 
ED9 – Museu Municipal Dr. Santos Rocha. 
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QUADRO 34 

PROPOSTA DE IDENTIFICAÇÃO  
DE PADRÕES POMBALINOS DA PRODUÇÃO AZULEJAR COIMBRÃ 

PADRÕES 
ID. PADRÃO 

[* Influência 
lisboeta] 

MOTIVO ORNAMENTAL REPRESENTADO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

NÚCLEOS  

PPC1 Florão central de quatro pétalas, com ornatos tipo flor de liz nos 
interstícios, sem ornatos de canto. 

EAC4, EAC10 

PPC1a Florão central de quatro pétalas, com ornatos tipo flor de liz nos 
interstícios e com projeção de ténues linhas diagonais na direção dos 
cantos da unidade. Para formar tapete exige a combinação com outro 
azulejo de ornamentação distinta, funcionando, contudo, como motivo 
definidor de grelha. 

ED6 

PPC2 Florão central com motivo de canto formado por uma pétala colocada 
na diagonal. 

EAC6, ED5, ED6 

PPC3 Florão central com ornatos de canto formados por secções de flores de 
quatro pétalas. 

EAC4 

PPC4 Florão central de oito pétalas com ornatos de canto formados por 
secções de flores de quatro pétalas. 

EAC7, EACMC20, 
EACMC24, EACMC29 

PPC4a Florão central de oito pétalas com ornatos de canto formados por 
secções de flores de quatro pétalas, versão polícroma. 

EACMC20, EACMC29 

PPC5 Florão de oito pétalas, sem ornatos de canto. ED6  
PPC5a Florão de oito pétalas, com olho preenchido por grelha, com ornatos de 

canto correspondentes a pontas de estames enrolados. 
EAC6, EAC10, EACMC28 

PPC6 
PPC6a 

Roseta ou rosácea, de forma espiralada, sem ornatos de canto. EAC4, EACMC2 (a azul), 
EACMC28 (a azul), 
EACMC31 (azul), EARP9, 
EARP18 (a azul), EARP25 
(a azul), ED3 (azul), ED5 

PPC7 Estrela de oito pontas, sem ornatos de canto. EAC4 
PPC8 Elemento cruciforme, em aspa, constituído por quatro aletas em 

disposição diagonal a partir do centro onde se representa um elemento 
fitomórfico. Para formar tapete exige a combinação com outro azulejo 
de ornamentação distinta, funcionando, contudo, como motivo definidor 
de grelha. 

EAC4, EARP18, ED6 (a 
azul)  

PPC9 Elemento cruciforme, em aspa, simulando o desenvolvimento de quatro 
estames a partir do centro, onde se representa elemento fitomórfico, 
cujas pontas extravasam os limites da unidade. Para formar tapete 
exige a combinação com outro azulejo de ornamentação distinta, 
funcionando, contudo, como motivo definidor de grelha. 

EAC6, EAC10, EACMC28 

PPC10 Cruciforme fitomórfico, em aspa, com pérola ao centro. Para formar 
tapete exige a combinação com outro azulejo de ornamentação distinta, 
funcionando, contudo, como motivo definidor de grelha. 

EAC6, ED5 

PPC11 Cruciforme fitomórfico, em aspa, com flor ao centro, e flores de quatro 
pétalas como ornatos de canto. Para formar tapete exige a combinação 
com outro azulejo de ornamentação distinta, funcionando, contudo, 
como motivo definidor de grelha. 

EACMC11 
EACMC28 (sem ornatos de 
canto) 

PPC12 Cruciforme fitomórfico, em aspa, com flor de quatro pétalas ao centro, 
sem ornatos de canto. Para formar tapete exige a combinação com 
outro azulejo de ornamentação distinta, funcionando, contudo, como 
motivo definidor de grelha. 

ED6 

PPC13 Cruciforme fitomórfico, em aspa, com flor ao centro de pétalas 
recortadas, e flores de quatro pétalas como ornatos de canto. Para 
formar tapete exige a combinação com outro azulejo de ornamentação 
distinta, funcionando, contudo, como motivo definidor de grelha. 

EAC4 

PPC14 Cruciforme fitomórfico, em aspa, com florão ao centro, de olho 
preenchido por grelha, sem ornatos de canto. Para formar tapete exige 
a combinação com outro azulejo de ornamentação distinta, 
funcionando, contudo, como motivo definidor de grelha. 

EAC4, EAC10 
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PPC15 
PPC15a 

Cruciforme singelo em aspa com botão ao centro. Para formar tapete 
exige a combinação com outro azulejo de ornamentação distinta, 
funcionando, contudo, como motivo definidor de grelha. 

EAC4, EACMC2 (a 
manganês), EACMC28 (a 
manganês), EACMC31 (a 
manganês), EARP9, 
EACMC25 (a manganês), 
ED5 

PPC16 Pequena flor de oito pétalas enquadrada por estames que partem dos 
interstícios de flores de quatro pétalas colocadas como ornatos de 
canto. Para formar tapete exige a combinação com outro azulejo de 
ornamentação distinta, funcionando, contudo, como motivo definidor de 
grelha. 

EAC7, EACMC20, 
EACMC24, EACMC29, ED9 

PPC17 * Pequena flor de quatro pétalas com quatro linhas diagonais projetadas 
a partir dos interstícios e lançadas na direção dos cantos onde estão 
outras flores de quatro pétalas. Para formar tapete exige a combinação 
com outro azulejo de ornamentação distinta, funcionando, contudo, 
como motivo definidor de grelha. 

EACMC20, EACMC29 (a 
azul) 

PPC18 
PPC18a 

Ornato de disposição diagonal em forma de losango com botão ao 
centro, que liga florões de quatro pétalas colocados em dois cantos 
contrários, complementados por secções de flores de oito pétalas como 
ornatos dos cantos restantes. Para formar tapete exige apenas a 
repetição de um único azulejo com este motivo. 

EAC6, EACMC27 

PPC19 Ornato de disposição diagonal em forma de losango com flor ao centro, 
que liga florões de quatro pétalas colocados em dois cantos contrários, 
complementados por secções de flores de oito pétalas como ornatos 
dos cantos restantes. Para formar tapete exige apenas a repetição de 
um único azulejo com este motivo. 

EAC6 

CERCADURAS 
CPC1 Módulo 1 unidade, hexágono com pequena flor ao centro, e flores de 

túlipas nos pontos de ligação. 
EAC4, EARP18, ED6 

CPC3 Módulo 2 unidades, hexágono alongado com flor de quatro pétalas 
ladeada por pares de pérolas ao centro, e com botões como elementos de 
ligação. 

EAC4 

CPC3 * 
CPC3a 

Módulo 1 unidade, filete com acantos enrolados, numa disposição 
ondulante. 

EAC4,EAC6, EAC10, 
EACMC31, ED5 

CPC4 Fitas entrecruzadas, uma serpentinada de sequência ondulante, e outra 
quebrada. 

EAC4, EAC7, EACMC20, 
EACMC24, EACMC27, 
EACMC29, EARP9 

CPC5 Sequência dos filetes cruzados em esquema que lembra os motivos de 
ferronerie, com botões de flores no interior dos interstícios e pérolas no 
exterior. 

EAC6, EAC10, EACMC28 

CPC6 Sequência de aletas cruzadas com botões de túlipas que brotam nos 
pontos de cruzamento e pérolas como ligação entre módulos. 

EAC6 

CPC7 Sequência de folhagem. 
 

EAC6, EAC10, EACMC2, 
EACMC28, EACMC31, 
EARP25, ED5 

CPC8 Sequência de lambrequins com terminações esféricas e florais alternadas. EACMC20 
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dispostos segundo duas linhas diagonais, alternando entre si, não só no motivo 

como na cor, conferindo contraste cromático. 

Estas composições apresentam ténues efeitos volumétricos, traduzindo-se 

na animação subtil da planimetria das superfícies murárias, pela aplicação dos 

ornatos sobre fundos neutros. As formas selecionadas incluem tradicionalmente 

motivos florais, motivos cruciformes que formam composições de grelhas 

guarnecidas por cercaduras de fitas onduladas ou pequenos elementos 

vegetalistas. No caso particular de Coimbra verifica-se a vulgarização do florão, 

roseta ou rosácea, e dos motivos cruciformes, jogando com o dinamismo das 

linhas diagonais advindas da alternância dos motivos e jogos cromáticos. No que 

toca ao cromatismo, os contrastes são trabalhados pela colocação em alternância 

e disposição oblíqua de dois tipos de ornatos, de diferentes cores, notando-se a 

preferência pela dualidade cromática do azul e púrpura de manganês, 

possivelmente de modo a manter o custo acessível do produto final.  

Nas várias composições observadas in situ verificámos a predileção por 

duas modalidades principais: 

1. A primeira, e mais comum, opta pela combinação de dois azulejos 

de motivos distintos, um com ornatos dispostos segundo duas 

diagonais cruzadas, e outro com um ornato colocado ao centro, 

podendo a ligação entre os dois módulos ser reforçada pela 

presença de ornatos de canto [Figura 366]; 

2. A segunda tem como principio a combinação simples de uma só 

unidade/módulo de repetição, com a disposição dos ornatos 

obliquamente, segundo uma só linha diagonal na unidade: o motivo 

ornamental, disposto em diagonal, liga dois cantos opostos, 

apresentando nos cantos restantes secções de florões – o padrão 

resultará portanto da associação de quatro azulejos [Figura 367]. 

É ainda de referir que as composições dos diferentes padrões não 

dispensam o recurso a cercaduras como emolduramento dos painéis. Estes 

elementos de guarnição geram, por sua vez, um contraste harmonioso com o forte 

dinamismo do reticulado diagonal, gerado pelo padrão dominante da composição, 

funcionando como elegantes barreiras horizontais e verticais dos painéis. Em 

Coimbra é dada primazia a coloração semelhante e coordenada com os motivos 

dos padrões – uma situação hegemónica, tendo-se verificado apenas um só 

 
Figura 366 | Pormenor de painel de 
composição de padronagem 
pombalina presente no Paço de 
Maiorca (Figueira da Foz). 
ca. 1775. 
FA. 
 

 
Figura 367 | Pormenor de painel de 
composição de padronagem 
pombalina presente no antigo 
edifício das Ciências Naturais. 
ca. 1775. 
FA. 
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exemplo de composição que utilizou na cercadura um colorido contrastante com a 

paleta aplicada no padrão da reserva [Figura 368].  

Por outro lado a conceção decorativa dos conjuntos de padronagem 

acusam a preferência pela utilização de rodapés marmoreados como elevação 

dos painéis, coordenando o colorido utilizado na padronagem com a seleção das 

cores aplicadas naqueles rodapés, sendo o púrpura de manganês e o verde jaspe 

as mais comuns para a época [Figuras 366-367, 369].  

Por fim, importa destacar a complementaridade da padronagem pombalina 

com elementos azulejares suplementares, numa perfeita adequação entre o 

tapete e os elementos inseridos. Tal situação surge na sacristia do antigo Mosteiro 

de Santa Maria de Semide (último quartel do século XVIII, 1784?), onde uma cruz 

lisa com peanha decorada com ornatos rocaille sobressai por entre a 

padronagem, e vasos floridos, também de perfil rocaille, surgem colocados como 

remate do silhar (verificando-se a mesma situação no subsistente revestimento 

pombalino presente no claustro imperfeito do mesmo complexo monástico)532 

[Figuras 370, 371]. Do mesmo modo, no desaparecido revestimento azulejar 

aplicado na nave da Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª dos Anjos de 

Montemor-o-Velho, de ca. 1790-1801, o painel funerário que ainda hoje é possível 

encontrar in situ no lado do Evangelho, estava inserido harmoniosamente no 

tapete pombalino, como se constata pela observação atenta de um dos registos 

fotográficos realizados ca. 1936-1940, aquando das obras de restauro promovidas 

pela DGEMN, entre 1936 e 1966533 [Figuras 372, 373].  

Apesar da afinidade verificada com os modelos lisboetas, a padronagem 

coimbrã, quer no período inicial de produção, quer no período pombalino, 

manifesta algum esforço pela apresentação de novas propostas. Adequa-se às 

necessidades da clientela proporcionando um gosto atualizado, e também aos 

constrangimentos técnicos da sua oferta, na senda de um produto final mais 

concorrencial pelo seu baixo custo, mas procurando manter o mínimo exigível no 

que toca aos padrões de qualidade.  

 

                                                      
532 Vd. Vol.3, EACMC28.  

533 Vd. Vol.3, EACMC29. 

 
Figura 368| Pormenor de painel de 
composição de padronagem 
pombalina presente no Paço das 
Escolas da Universidade de Coimbra 
(dependências da atual reitoria). 
ca. 1775. 
FA. 
 

 
Figura 369 | Pormenor de painel de 
composição de padronagem 
pombalina presente no antigo edifício 
das Ciências Naturais. 
ca. 1775. 
FA. 
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1.1.2. Figura Avulsa. 
 
Na grande família dos revestimentos cerâmicos portugueses o azulejo de 

figura avulsa, ou de motivo solto, é tipologia recorrente da ornamentação 

cerâmica, enquadrável nas composições seriadas, ou de repetição. Consistindo 

no princípio elementar da representação independente de um motivo ornamental, 

em desenho circunscrito a uma só unidade, sem a dependência da 

complementaridade das unidades vizinhas para a leitura da imagem final, este tipo 

de azulejo assume-se versátil pela sua fácil adaptação a qualquer espaço. 

Tipologia de comum conotação com uma feição popular, maioritariamente 

fruto de autores anónimos, os azulejos de figura avulsa portugueses foram 

indubitavelmente influenciados pelas relações mantidas com os Países Baixos, 

seja no contacto com materiais congéneres [Figuras 374-377]534, seja no acesso 

a fontes gravadas que estimularam a criação do reportório iconográfico aplicado, 

tornando extremamente amplo o leque temático das figurações.  

O azulejo português de motivo solto vai simplificar a lição holandesa 535, 

começando por deixar cair os ornatos de canto na sua primeira fase de produção, 

e posteriormente, insistindo, embora sem grandes oscilações, numa mesma 

fórmula ornamental, as estrelinhas 536. Todavia, exercita pontualmente fórmulas 

alternativas que acabam por não vingar, tal como é possível constatar in situ. O 

artífice português assingela a representação principal reduzindo-a a um motivo 

simples, numa pintura espontânea, sendo raro o trabalho miniaturista, 

característico do artífice holandês seu contemporâneo, muito descritivo nos 

pormenores.  
                                                      
534 Para o estudo da azulejaria holandesa destacamos duas obras fundamentais para o 

conhecimento desta produção, as quais sistematizam detalhadamente as formas utilizadas numa 

perspetiva evolutiva: KORF, 1961; PLUIS, 1998. 

535 A tipologia do azulejo de figura avulsa é a marca principal da produção azulejar holandesa, a 

qual influiu inegavelmente a congénere portuguesa. Contudo, há um hiato temporal de quase 100 

anos que distancia os primeiros exemplares conhecidos para a azulejaria de figura avulsa 

holandesa, das primeiras experiências conhecidas para a produção congénere portuguesa (a 

génese da figura avulsa holandesa coloca-se entre os finais do século XVI e inícios do século 

XVII). 

536 Designação criada por Joaquim de Vasconcelos a propósito dos vários tipos de ornatos 

cruciformes combinados com pintas, lembrando à distância pequenas estrelas / asteriscos.  

Asterisco: do latim asteriscum, do grego ἀστερίσκος (estrelinha). 

 
Figura 374 | Azulejo de figura 
avulsa de produção neerlandesa. 
ca.1580-1620. 
Coleção Philadelphia Museum of 
Art. 
 

 
Figura 375 | Azulejo de figura 
avulsa de produção neerlandesa. 
ca.1595-1625. 
Coleção Nederlands 
Tegelmuseum. 
 

 
Figura 376 | Azulejo de figura 
avulsa de produção neerlandesa. 
ca.1610-1640. 
Coleção Philadelphia Museum of 
Art. 
 

 
Figura 377 | Azulejo de figura 
avulsa de produção neerlandesa. 
ca.1650-1700. 
Coleção Nederlands 
Tegelmuseum. 
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À versatilidade da azulejaria de figura avulsa, advinda da capacidade de 

adaptação a qualquer suporte arquitetónico – por ausência da necessidade de 

subordinar o desenho dos motivos representados à forma e escala das superfícies 

murárias, sendo possível revestir qualquer espaço arquitetónico, tornando a 

capacidade de aglomeração vantajosa – soma-se o baixo custo despendido com a 

sua produção, fatores de estímulo ao desenvolvimento deste tipo azulejar e à 

continuidade da sua utilização. A organização dos painéis ficaria, portanto, à 

responsabilidade do ladrilhador, o qual definiria o critério de organização da 

composição, procurando alternar motivos distintos dentro do vasto reportório 

iconográfico disponibilizado.  

Como assinalou José Meco, apesar da notória influência da produção 

congénere dos Países Baixos, em Portugal o azulejo de figura avulsa readapta o 

conceito de revestimento parietal cerâmico desenvolvido ao longo de Seiscentos 

com a padronagem aplicada em vastas áreas de superfícies murárias537, 

assimilando e refundindo essa experiência precedente com a influência formal 

neerlandesa (MECO, 1989: 148).  

Enquanto tipologia ornamental, é característica principal das composições 

azulejares de figura avulsa o funcionamento por aglomeração de unidades 

distintas, formando painéis. Nesse sentido, assumem ótima adequabilidade às 

diferentes dimensões dos silhares, as quais são definidas pelos ritmos das 

arquiteturas, gerados pelas aberturas de vãos de portas e janelas, avanços e 

recuos das superfícies murárias ou alteamentos/ rebaixamentos de pavimentos.  

O silhar incorpora com grande facilidade o azulejo de motivo solto, 

resolvendo a sua adaptação à área a revestir, em função dos sublinhados das 

arquiteturas gerados pelas guarnições que lhe definem as fronteiras. Os 

emolduramentos dos silhares, herança da longa experiência do azulejo 

seiscentista português, serão, portanto, elos fundamentais com a arquitetura, e na 

aceção decorativa irão funcionar como elementos dignificadores dos conjuntos 

aglomerados, formados pelas várias unidades acolhidas nas reservas que 

delimitam.  

                                                      
537 Na realidade holandesa apenas aplicados a áreas restritas como rodapés e frontais de fogões 

de sala/ lareiras.  

 
Figura 378 | Azulejo de figura 
avulsa de produção neerlandesa. 
ca.1630-1660. 
Coleção Nederlands 
Tegelmuseum. 

 

 
Figura 379 | Azulejo de figura 
avulsa de produção coimbrã. 
1707, escadaria do antigo 
Colégio de S. Pedro dos 
Religiosos Terceiros. 
FA 
 

 
Figura 380 | Azulejo de figura 
avulsa de produção de Antuérpia. 
ca.1565-1575. 
Coleção Philadelphia Museum of 
Art. 
Fonte: DAM & TICHELAAR, 1984: 
105. 
 

 
Figura 381 | Azulejo de figura 
avulsa de produção coimbrã. 
1707, escadaria do antigo 
Colégio de S. Pedro dos 
Religiosos Terceiros. 
FA. 
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Excelentes indicadores da cronologia aproximada para os vários conjuntos 

de figura avulsa, as guarnições – sejam frisos, cercaduras ou barras – acusam, 

numa primeira fase, uma relação de continuidade com a produção polícroma 

seiscentista, evoluindo para opções mais barroquizantes, coadunadas com o 

gosto da arte portuguesa joanina538. Propiciam assim uma aproximação mais 

sólida à cronologia atribuída aos vários núcleos azulejares em análise, para os 

quais é rara ou totalmente inexistente documentação que auxilie com segurança a 

sua datação. 

Verifica-se na produção coimbrã o constante recurso à cercadura, mais do 

que à barra [Quadro 35]. As cercaduras C-104 e C-Cbr1 e as barras B-48 e B-56 

– mais arreigadas à matriz compositiva seiscentista, com um desenho estrutural 

geometrizante, a partir do qual se adicionam elementos fitomórficos – revelam 

maior incidência em conjuntos de cronologia aproximada aos finais do século XVII 

e 1.º quartel do século XVIII. Já as cercaduras C-88 e C-Cbr5 e as barras B-45 e 

B-Cbr3 são denunciadoras de um léxico formal mais próximo à estética barroca 

(que se revela notória na barra de enrolamentos de acanto B-Cbr3), as quais 

situamos no 2.º quartel de Setecentos. 

Importa agora destacar o motivo principal, colocado no centro da peça 

cerâmica, dos motivos de canto (quando existem) que, como a designação indica, 

consistem na colocação de um mesmo ornamento nos quatro cantos da forma 

quadrangular da unidade, que funciona como motivo secundário e elemento de 

união visual. Comecemos precisamente por estes. 

Os ornatos de canto, nas situações em que são aplicados, funcionam como 

elos de ligação entre as unidades do conjunto, reforçando o efeito de grelha que 

está intrínseco ao painel azulejar, derivado da trama formada pelas linhas 

horizontais e verticais do reticulado e acentuado pelas juntas de argamassa entre 

as unidades. Em Coimbra, a produção inicial, e em particular a que associamos à 

olaria de Agostinho de Paiva, opta por não aplicar motivos de canto nas obras que 

realiza, preferindo fruir de todo o espaço disponível para pintura na unidade, 

trabalhando o motivo principal de forma dilatada [Figura 383]. Contudo, revelam-

se excecionais os azulejos que atribuímos àquele autor, assentes na escadaria de  

 

                                                      
538 Ver imagens dos diferentes tipos de guarnições no ponto anterior. 

 
Figura 382 | Pormenor de silhar de 
azulejos de figura avulsa. 
1.º quartel século XVIII, Agostinho 
de Paiva atrib. 
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 
FA. 
 
 

 
Figura 383 | Azulejos de figura 
avulsa aplicado em silhar no Paço 
das Escolas da Universidade de 
Coimbra. 
1702, Agostinho de Paiva.  
FA. 
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QUADRO 35 
GUARNIÇÕES APLICADAS EM COMPOSIÇÕES DE FIGURA AVULSA DA PRODUÇÃO COIMBRÃ  

FINAIS SÉCULO XVII – 2.ºQUARTEL SÉCULO XVIII 
CERCADURA C-104 

EAC2, Quinta da Copeira (Coimbra) – 1702. 
EAC4, Paço das Escolas da Universidade de Coimbra (átrio entrada nos Gerais). 
EARP15, Capela de Santa Comba (Coimbra). 
EARP26, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de Buarcos (Figueira da Foz).  

CERCADURA C-88 
EAC19, Casa do Miradouro (Viseu). 
EACMC14, Convento de Santa Clara a Nova (Coimbra). 
EACMC22, Igreja do antigo Mosteiro de São Marcos (São Silvestre, Coimbra). 
EACMC25, Casa de fresco na cerca do antigo Colégio de São Bento (Coimbra). 
EACMC31, Igreja do antigo Convento de Santo António de Penela. 
EACMC33, Igreja do antigo Convento de São Francisco de Arcos de Valdevez. 
EACMC34, Igreja do antigo Convento de Santo António de Ponte de Lima. 
EACMC35, Igreja do antigo Convento de Santo António de Viana do Castelo. 
EACMC39, Igreja do antigo Convento de São Francisco de Orgens (Viseu). 
EARP5, Igreja Matriz de N.ª Sr.ª do Ó de Ançã. 
EARP13, Capelas dos Paços na Calçada de Santa Isabel (Coimbra). 
EARP24, Igreja Matriz de São Pedro de Sebal (Condeixa-a-Nova). 

CERCADURA C-Cbr1 (variante C-104) 
EAC3, Quinta da Portela (Coimbra). 
EACMC10, Colégio de Santo António da Pedreira (Coimbra) (sacristia). 
EACMC14, Convento de Santa Clara a Nova (Coimbra). 
EACMC15, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto). 
EACMC16, Colégio de N.ª Sr.ª da Graça (Coimbra) (portaria: sala à direita). 
EACMC19, Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros. 

CERCADURA C-Cbr5 
EARP47, Capela de São João Batista de Pindo (Vila Garcia, Penalva do Castelo). 
EARP49, Capela de N.ª Sr.ª da Esperança de Abrunhosa do Ladário. 

BARRA B-45 
EARPV10, Capela de N.ª Sr.ª da Nazaré da Quinta com o mesmo orago em Cravaz (Tarouca). 

BARRA B-48 
EACMC18, Colégio de N.ª Sr.ª do Carmo (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria). 
EACMC37, Mosteiro de Santa Maria de Salzedas. 
EACMC38, Mosteiro de São João de Tarouca. 

BARRA B-56 
EACMC17, Colégio do Espírito Santo (Coimbra). 

BARRA B-Cbr3 
EARP36, Igreja Matriz de Santa Maria de Açores (Celorico da Beira). 

 

acesso ao dormitório do antigo Colégio de N.ª Sr.ª da Graça539,os quais aplicam 

um motivo de canto que vai formar uma flor de oito pétalas e oito estames [Figura 

384]. Também de produção coimbrã, e enquadráveis no 1.º quartel do século 

XVIII, são os azulejos de figura avulsa remanescentes no antigo Convento de 

Santo António de Penela540, e no coro-alto da Igreja do antigo Convento de Santa 

Clara-a-Nova541, que incluem também motivos de canto, formando estrelas de oito 

pontas [Figura 385]. Só a partir dos finais da década de 1720 é que notamos a 

                                                      
539 Vd. Vol.3, EACMC16.  

540 Vd. Vol.3, EACMC31.  

541 Vd. Vol.3, EACMC14. 

 Figura 384 | Azulejos de figura 
avulsa com ornatos de canto 
formando flores, aplicados em 
patamar de escadaria no antigo 
Colégio de N.ª Sr.ª da Graça de 
Coimbra. 
1.º quartel século XVIII, 
Agostinho de Paiva atrib. 
FA. 
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C. Quarto de flor de oito pétalas com oito estames, derivado do ornato 

de trevo de quatro folhas, por sua vez, de filiação no spinnekopje 

neerlandês. 

Enquanto os ornatos da família A se encontram circunscritos aos limites da 

unidade, as famílias B e C, constituindo quartas partes de um ornato, compõem 

com as unidades vizinhas o motivo secundário, numa clara herança da 

padronagem seiscentista.  

Sobre o motivo principal do azulejo de figura avulsa coimbrão, à imagem da 

realidade azulejar nacional coeva, o reportório iconográfico utilizado é bastante 

alargado, sendo várias as soluções temáticas aplicadas [Quadro 37].  

Um aspeto transversal é o predomínio dos motivos florais nos conjuntos 

de unidades aglomeradas por painel. As flores irão funcionar como base das 

composições ornamentais alternando com peças de temática distinta. De modo a 

dinamizar a composição o ladrilhador trabalha os efeitos dos diferentes 

posicionamentos das flores na unidade azulejar, intensidades de gradação do 

azul, formas das várias espécies de flores representadas, contornando assim 

possíveis repetições e monotonias produzidas sobre o efeito final do painel 

[Figuras 387-388]. Alexandre Pais sugere o efeito “jardim” criado em certos 

núcleos pela proliferação e predominância da massa vegetal por painel, a qual 

chega a contaminar unidades de temática zoomórfica, antropomórfica e 

arquitetónica provocando um efeito dissimulador ou de camuflagem das figuras 

representadas perante o olhar abrangente e rápido do observador (PAIS, 2011: 

20). 

Na azulejaria da produção setecentista coimbrã, de um modo geral, o 

florilégio mais usual inclui representações de liliáceas (lírios, túlipas), rosáceas 

(rosas), cariofiláceas (cravos, cravinas), asteráceas (margaridas, malmequeres) e 

peónias – representações que estão longe de assumir um caracter 

documentalista, surgindo espécies híbridas, de difícil classificação. Todavia, na 

génese, acreditamos que houve certamente uma inspiração em fontes gráficas 

associadas à tratadística botânica, muito divulgadas pela gravura norte-europeia 

desde o século XVI.  

Nesta área da matriz gravada, destacamos algumas obras de 

representações de motivos florais que reuniram grande sucesso em toda a Europa 

da Época Moderna, algumas das quais exercendo grande influência no 

 
Figura 387 | Pormenor da 
composição do silhar de azulejos de 
figura avulsa aplicado na sacristia 
da igreja do antigo Colégio de St.º 
António da Pedreira de Coimbra. 
Inícios do século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
FA. 
 
 

 
Figura 388 | Colocação de motivos 
de flores alternadamente com 
motivos de outras famílias. 
(representações antropomórficas e 
zoomórficas). 
1.º quartel do século XVIII. 
FA. 
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desenvolvimento do género pictórico da natureza-morta, e portanto, constituindo 

referências obrigatórias na formação estética dos intervenientes do mundo 

artístico. Para além dos tratados botânicos e herbários em circulação desde a 

Revolução da Imprensa 543, surgiram nas décadas finais do século XVI e inícios  

                                                      
543 Destacamos por exemplo as seguintes obras: o herbário Hortus Sanitatis (1.ª edição, ca.1500), 

um dos primeiros herbários impressos que viria a influenciar publicações congéneres 

subsequentes; o tratado Herbarum Vivae Eicones (1.ª edição, ca.1530-1536) de Otto Brunfels com 

ilustrações de grande realismo de Hans Weiditz, um discípulo de Albert Durer; o tratado De 

Historia Stirpium (1.ª edição, 1545) de Leonhart Fuchs, com gravuras que incluem as diferentes 

fases de crescimento das plantas; as obras de Pietro Andrea Mattioli, o principal tradutor e 

comentador do botânico grego Dioscórides, entre as quais destacamos a edição ilustrada do 

QUADRO 37 
SOLUÇÕES TEMÁTICAS DA AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA COIMBRÃ 

FLORES 
 
 

Liliáceas (lírio/ açucena, túlipas) 
Cariofiláceas (cravos, cravinas) 
Asteráceas (margaridas, malmequeres) 
Rosáceas (rosas) 
Peónias 

ARQUITETURAS  Casas  
Castelos 
Torres 
Igrejas 
Moinhos 

FRUTOS 
 
 

Peras 
Limões 
Romãs 
Melancias cortadas  
Cachos de uva 

EMBARCAÇÕES Galeões 
Embarcações  
de pequeno porte 

Com figuras 
Sem figuras 
 

AVES 
  

De pé 
Em voo 
Pousadas em galhos 
Picando o chão 
Debicando 

SÍMBOLOS 
RELIGIOSOS  

Cálices 
Braseiros litúrgicos 
Coração trespassado por flechas 
Dados (Símbolo da Paixão) 
Galo (Símbolo da Paixão) 
Calvário (Símbolo da Paixão) 
Anjos e querubins 

OUTRAS 
REPRESENTAÇÕES 
ZOOMÓRFICAS 
 

Leporídeos (coelhos, lebres) 
Cervídeos  
Bovinos  
Suínos (porcos, javalis) 
Equídeos  
Canídeos (cães, raposas) 
Felinos (leões) 
Insetos 
Batráquios 
Peixes 
Animais exóticos (p.e. elefante) 

OBJETOS  
DO QUOTIDIANO 
 

Cestos de frutos e flores 
Cabaças 
Gomis 
Jarros 
Alfaias agrícolas (carros de bois) 
 
 

REPRESENTAÇÕES 
ANTROPOMÓRFICAS 

CENAS DE GÉNERO Costumes  
Profissões (fiandeiras, espadachins, soldados) 
Condições sociais (freiras, frades, bispos, cavaleiros, figuras galantes, o 
pedinte, o aleijadinho) 

BUSTOS  Figuras com diferentes tipos de cobertura de cabeça 
Bustos femininos, tipo Belle Donne 

CENAS BURLESCAS / 
SATÍRICAS-SARCÁSTICAS 

Analogias anatómicas com seres do mundo animal  
Exagero de peculiaridades fisionómicas  
Cenas de pendor escatológico: figuras em atos de defecação e micção  

FIGURAS MITOLÓGICAS  
FIGURAS QUIMÉRICAS 



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

462 

do século XVII algumas obras de impacto determinante na arte europeia, como as 

séries Florilegium, de Adriaen Collaert (ca.1587-1589) [Figura 389], Archetype 

studiaque patris 544 [Figura 390], de Jacob Hoefnagel (1.ª edição, 1592) e a obra 

Hortus floridus (1.ª edição, 1614) 545, com gravuras de Crispin van der Passe 

[Figura 391], com representações de flores e uma abordagem descritiva realista 

que viria a influenciar as edições que se seguiram dedicadas à temática floral, 

quer de pendor científico quer como modelos para finalidade ornamental. 

Complementando esta breve referência à influência da gravura botânica 

nas representações de flores, enquanto fonte de inspiração artística para pintores 

e decoradores, não poderemos deixar de aludir à obra Le Jardin du Roy Très 

Chrestien, Loys XIII, Roy de France et de Navare (1.ª edição, 1623) de Pierre 

Vallet, a qual se centra na representação de um conjunto de flores e plantas dos 

jardins reais da corte francesa (jardim do Rei e jardim do botânico real Jean 

Robin), (HYDE, 2002: 91-93)546 [Figura 392]. 

Também a influência de gravuras de Paul Androuet Du Cerceau, dedicadas 

à temática floral, integradas na série intitulada Ornemens et Fleurs pour le  

                                                                                                                                    
tratado De medica matéria (1.ª edição, 1565) com gravuras de Giorgio Liberale e Wolfgang 

Meyerpeck.  

544 A série Archetype studiaque patris, com gravuras desenhadas por Joris Hoefnagel e 

executadas pelo seu filho Jacob, teve um significativo impacto na prática artística europeia do 

género da natureza-morta, ao oferecer uma perspetiva fiel e realista de plantas, frutos, insetos e 

pequenos animais (mamíferos e crustáceos). A série é composta por 48 gravuras agrupadas em 

quatro partes, cada uma com o seu título; sendo as representações acompanhadas de epigramas 

bíblicos, ou lemas clássicos, imbuindo de simbolismo as várias representações oferecidas 

(DACKERMAN, 2002: 228).  

545 O Hortus Floridus (título original De Blom-hof) é um catálogo ilustrado de flores acompanhado 

de explicações quanto à horticultura ou floricultura, que apresenta uma visão realista das plantas. 

Este florilégio (florilegium no sentido mais aproximado à horticultura, do que ao sentido teológico 

da Idade Média) viria a ser continuamente recorrido pelo mundo artístico, sendo mais do que um 

tratado científico um referencial estético para a prática artística.  

546 Precedida pela obra Le Jardin du Roy Très Chrestien Henry IV (1608), esta obra é compilada 

em dois volumes com gravuras e texto, o qual descreve entre os vários detalhes das plantas as 

cores das flores. 
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Figura 392 | Gravura n.º 72 da obra Le Jardin du 
Roy Très Chrestien, Loys XIII, Roy de France et de 
Navare (1623) de Pierre Vallet. 
Coleção Library of the Missouri Botanical Garden. 

Figura 391 | Gravura da série Hortus Floridus (1614) da autoria de Crispin van der 
Passe. 
Coleção British Museum. 

Figura 389 | Gravura n.º 18 da série Florilegium de Adriaen 
Collaert.  
ca.1587-1589. 
Coleção British Museum. 

Figura 390 | Gravura n.º 8 da série Archetype studiaque patris de Jacob 
Hoefnagel (1.ª edição, 1592). 
Coleção Bibliothèque numérique patrimoniale, Université de Strasbourg. 
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Figura 393 | Gravura de Paul Androuet Du Cerceau, série Ornemens et Fleurs pour le Broderie. 
Finais do século XVII. 
Coleção Vitoria & Albert Museum. 

Figura 394 | Gravura de Paul Androuet Du Cerceau, série Ornemens et Fleurs pour le Broderie. 
Finais do século XVII. 
Coleção Vitoria & Albert Museum. 
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 Broderie, datadas de finais do século XVII (ca. 1685- 1706), devem juntar-se ao 

exemplo aludido no contexto dos modelos franceses para as artes ornamentais 

[Figuras 393-394]. Os modelos de flores oferecidos aproximam-se às formas e 

esquemas de representação de alguns motivos florais observados nos azulejos de 

fabrico coimbrão, embora reconheçamos que a interpretação da pintura cerâmica 

é bastante livre em relação ao hipotético modelo gravado. 

Como referimos no estudo realizado sobre a azulejaria dos colégios das 

Ordens religiosas de Coimbra (SANTOS, 2007: 167), julgamos conveniente não 

esquecer o caráter simbólico que poderá estar associado a este tipo de 

representações, tendo em conta o contexto da cultura e mentalidades do Barroco 

europeu e gosto pela conversão hieroglífica de ideias, e dissimulação na 

aparência do real de um significado concreto (HATHERLY, 1991: 71-85). Nesta 

conjuntura, consideramos a vasta tratadística e literatura da época que incide ora 

no conceito da vanitas, ora na divinização do mundo natural, sobressaindo nesta 

última dimensão a necessária evocação do tratado de Frei Isidoro de Barreira 

(†1634)547, incidente na descrição e comentário de plantas, flores e frutos aludidos 

nas Sagradas Escrituras, e da obra de Sóror Maria do Céu (1658-†1753), 

escritora, poetiza e dramaturga, abadessa e Mestre de Noviças do Convento de 

N.ª Sr.ª da Esperança de Lisboa (HATHERLY, 1991: 73-85).  

Para as intervenções que associamos à olaria de Agostinho de Paiva, as 

flores são tratadas com grande espontaneidade, revelando o gosto pelos efeitos 

de contraste tonal do azul, recorrendo a diferentes níveis de diluição do pigmento 

no preenchimento das várias partes que compõem o motivo, trabalhando o efeito 

de tramas diagonais no tratamento da folhagem, e adicionando pormenores 

caligráficos – pintas, traços curtos replicados e arabescos curvilíneos, 

serpentinados ou ondulados – como remate das micro composições, que 

funcionam como apontamentos de movimento [Figuras 395-397].  

Os motivos florais constituem vias mais práticas de ornamentação, por meio 

da manipulação das dinâmicas criadas pelas várias posições do elemento 

fitomórfico, que ocupa a maior parte da área disponível para pintura, resultantes 

das diversas curvaturas que esse pode assumir a partir da colocação do términus 

                                                      
547 BARREIRA, Frei Isidoro de, 1622 – Tractado das Significações das Plantas, Flores e Fructos 

que se referem na Sagrada Escritura. Lisboa: Pedro Craesbeeck. 

 
Figura 395 | Flor de cravo em 
azulejo de figura avulsa aplicado 
em painel de átrio de acesso aos 
Gerais da Universidade de 
Coimbra. 
1702, Agostinho de Paiva. 
FA 
 
 

 
Figura 396 | Peónia no 
revestimento da cozinha da 
Quinta da Portela. 
Inícios do século XVIII, Agostinho 
de Paiva atrib. 
FA 
 
 

 
Figura 397 | Flor de espécie 
indiferenciada no revestimento do 
corredor de acesso que antecede 
a sacristia do antigo Mosteiro de 
Santa Maria de Salzedas. 
Inícios do século XVIII, Agostinho 
de Paiva atrib. 
FA 
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As representações zoomórficas estão também presentes no repertório 

iconográfico eleito pela azulejaria de figura avulsa de fabrico coimbrão, à 

semelhança da restante produção azulejar portuguesa. O bestiário que 

observámos é farto em aves de várias espécies – motivos com grande 

expressividade nos conjuntos, surgindo representadas em diversas posturas e 

posições, em voo, de pé, em galhos, com alimento no bico, picando o chão – e 

outras famílias como leporídeos (coelhos, lebres), equídeos, cervídeos (veados, 

gamos), canídeos (cães, raposas), bovinos, felinos (leões549, gatos), suínos 

(javalis), caprinos e também, ainda que mais raros, peixes, batráquios, répteis 

(serpente), insetos, animais exóticos (elefante), e animais do universo imaginário 

fantástico (dragões e outras criaturas monstruosas). 

Para além dos motivos zoomórficos transportados da heráldica, 

nomeadamente os leões, evocamos, uma vez mais, como possível influência para 

estas representações de temática animalista, gravuras de origem norte-europeia 

com as suas primeiras edições situadas nos finais do século XVI e século XVII. 

Destacamos em especial a série Animalium Quadrupedum (ca.1597) gravada e 

publicada por Adriaen Collaert, de grande sucesso no meio artístico [Figura 404], 

a qual exerceu decisiva influência sobre séries que se lhe seguiram, como por 

exemplo a série Animalium quadrupedum variorum typi (1624) de Isaac Brun 

[Figuras 405, 406]. Para as representações de quadrupedes destacamos ainda 

as gravuras publicadas por Peter Stent em A book of Four-Footed beasts 

(Animalium quadrupedum liber secundus), série datada de ca.1650-1666 [Figura 

407]. No que concerne especificamente às aves, cuja proliferação nos conjuntos 

se pode considerar uma família autónoma dentro da temática zoomórfica, 

destacamos a série Avium vivae icones (ca.1600), de Adriaen Collaert, e as 

gravuras de John Dunstall em A book of Birds sitting on sprigs (1653) [Figura 

408], também publicadas por Stent (GLOBE, 1985: 136-143). No meio francês, 

Henry Le Roy publicou também inúmeras séries de estampas dedicadas à 

temática animalista como modelos para fins ornamentais [Figura 409]. 

 

 
                                                      
549 Alguns deles com particular afinidade com as representações congéneres da heráldica, num 

fenómeno de transporte dos motivos da faiança utilitária para o azulejo. 

 
Figura 402 | Azulejo de figura 
avulsa com representação de 
inseto. 
Cozinha da Quinta da Portela 
(Coimbra). 
Inícios do século XVIII, Agostinho 
de Paiva atrib. 
FA. 
 

 
Figura 403 | Azulejo de figura 
avulsa com borboleta. 
Escadaria do antigo Colégio de S. 
Pedro dos Religiosos Terceiros. 
1707, Agostinho de Paiva atrib. 
FA. 
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Figuras 405, 406 | Gravuras da série Animalium quadrupedum variorum typi de Isaac Brun. 
1624. 
Coleção do British Museum. 
 

Figura 404 | Pormenor da gravura de abertura da série Animalium Quadrupedium de Adriaen Collaert. 
ca. 1597. 
Coleção British Museum. 
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Figura 407 | Gravura 278 da série A book of Four-Footed beasts pulicada por 
Peter Stent, ca.1650-1666. 
Coleção British Museum. 
 

Figura 408 | Gravura 247 da série A book of Birds sitting on sprigs (1653) por 
John Dunhall, pulicada por Peter Stent, 1653. 
Coleção British Museum. 

Figura 409 | Gravura de Henry Le Roy. 
ca.1580-1620. 
Coleção Victoria & Albert Museum. 
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Uma abordagem muito particular dada pela produção conimbricense de 

figura avulsa refere-se às representações antropomórficas. Figuras masculinas e 

femininas surgem em cenas de género, sob a forma de bustos, ou ainda aludindo 

ao mundo mitológico ou fantasioso. Ao mesmo tempo, verifica-se a insistência em 

curiosas figurações de partes anatómicas para as quais não nos foi ainda possível 

encontrar explicação, ou filiação, mas que vemos replicadas na decoração da 

faiança utilitária para a mesma produção coeva [Figuras 410, 411]. 

No que toca aos costumes, à semelhança dos azulejos neerlandeses de 

mannekens (figurinhas populares) produzidos desde a 1.ª metade do século XVII, 

no azulejo de figura avulsa coimbrão da 1.ª metade do século XVIII são figuradas 

cenas do quotidiano, inúmeras profissões e funções sociais: fiandeiras de linho, 

soldados de espingarda ou lança apontada, cavaleiros, damas de traje cortesão, 

aleijadinhos, cenas de arte circense (o malabarista na corda bamba, o amestrador 

de cães), o bispo, o frade, a freira, o embriagado, entre muitos outros. Trata-se de 

uma contaminação de uma temática que reuniu grande sucesso na Época 

Moderna, sendo amplamente desenvolvida pela gravura europeia desde o final do 

século XVI e século XVII. A título de exemplo destacamos alguns autores que 

produziram séries de gravuras dedicadas ao género: Claes Jansz Visscher, Jacob 

Matham, Wenceslaus Hollar, Sébastien Leclerc I, os irmãos Jean Baptiste, Henri II 

e Nicolas Bonnart, ou Jacques Callot [Figuras 412, 413].  

 

 

 

 
Figura 410 | Azulejo de figura avulsa 
de produção coimbrã. 
Inícios do século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
Coleção Feliciano David/ Graciete 
Rodrigues. 
Fonte: PAIS, 2011: 24. 
 

 
Figura 411 | Prato. 
Coleção MNMC inv. 9578 - C62. 
Inícios do século XVIII. 
Foto IMC/DDF. 
 

 
 

 

Figura 412 | Gravura de Jacques Callot. 
ca1630-1700. 
Coleção British Museum. 

Figura 413 | Gravura de Wenceslaus 
Hollar, série Bustos com capacetes. 
ca.1645. 
Coleção British Museum.  
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Observámos também alguns casos de cenas de jogos infantis – temática 

amplamente desenvolvida pelo azulejo neerlandês, na sequência de gravuras 

quinhentistas e seiscentistas dedicadas ao mesmo tema, representando putti em 

várias brincadeiras550 – bem como figuras orientais – certamente inspiradas na 

porcelana chinesa. Notamos que a produção coimbrã da tipologia do motivo solto 

vai desenvolver amplamente esta temática dos costumes a partir do 2.º quartel do 

século XVIII, aumentando a variedade de cenas representadas e adquirindo um 

tratamento mais miniaturista das mesmas. 

A par das representações de género, os bustos constituem temas 

insistentes nos conjuntos de figura avulsa de fabrico coimbrão analisados in situ 

para toda a 1.º metade de Setecentos. Surgem representados maioritariamente de 

perfil ou a três quartos, e em alguns casos de frente, com uma alargada 

diversidade de soluções para a cobertura da cabeça, desde chapéus, toucados, 

capacetes, turbantes. Na produção do 1.º quartel do século XVIII é comum 

apresentarem-se envolvidos por motivos vegetalistas, com flores na mão ou a 

saírem pela boca ou narinas; esta fórmula irá evoluir para a substituição das flores 

por aves a beijar as personagens. A escolha desta temática para o azulejo de 

motivo solto poderá ter sofrido influência de gravuras [Figura 413], embora tenha 

sido também um tema amplamente explorado pela faiança coeva, por sua vez 

influenciada pela majólica italiana. 

 

 

 

  

                                                      
550 É exemplo a série Les jeux et plaisirs de l’enfance (1657) por Jacques Stella. 

Figura 419 | Prato em majólica italiana com 
representação de Bella Donna: Gintile Bella. 
ca.1525-1550, Casteldurante. 
Coleção Musei Civici de Pesaro. 

Figura 418 | Prato em majólica italiana com 
representação de Bella Donna com 
capacete: Marta B. 
ca.1520 — 1530, Casteldurante/ Urbino? 
Coleção The Fitzwilliam Museum. 

 
Figura 414 | Busto feminino. 
Revestimento de escadaria no 
antigo Colégio de S. Pedro dos 
Religiosos Terceiros. 
1707, Agostinho de Paiva I atrib. 
FA 
 

 
Figura 415 | Busto feminino com 
ave. 
Capela de N.ª Sr.ª do Rosário da 
Igreja Matriz de Ançã. 
1.º quartel do século XVIII. 
FA 

 

 
Figura 416 | Busto feminino no 
conjunto azulejar da cozinha da 
Quinta da Portela (Coimbra). 
Inícios do século XVIII, Agostinho 
de Paiva I atrib. 
FA 
 

 
Figura 417 | Outro busto feminino 
integrado no silhar de azulejos da 
nave da Igreja do antigo Convento 
de São Francisco de Orgens 
(Viseu). 
Meados do século XVIII. 
FA. 
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No caso dos bustos femininos, de decotes pronunciados, as belle donne da 

majólica italiana quinhentista afiguram-se como uma inevitável associação 

[Figuras 418-419]. Mantendo a indumentária do referente original, ainda que 

atemporal, verifica-se no azulejo a substituição das filacteras da majólica italiana 

(com um nome ou lema) por elementos fitomórficos ou aves. Esta fórmula, 

frequente na produção azulejar coimbrã, sobretudo no seu período inicial, com as 

figuras envoltas por flores junto aos rostos, tornar-se-á bastante comum, e 

extravasará também para as representações de bustos masculinos. 

Para além dos bustos com motivos fitomórficos, destacamos as 

representações 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 Cç. de St.ª Isabel em 

Coimbra 551 e também na sacristia do Convento de Santo António de Ponte de 

Lima 552. No campo da inclusão de grafias nos conjuntos de figura avulsa 

destacamos o revestimento do Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros 

onde são firmadas em três unidades distintas «EU/SOU» – «PINTOR» – «S. 

PEDRO», que interpretámos como uma afirmação do artífice que produziu a obra, 

estabelecendo uma relação direta com o espetador e invocando o orago da 

instituição (SANTOS, 2007: I, 170). Para além dos fonemas associados a bustos, 

surgem, por vezes, inscrições associadas também a símbolos religiosos ou a 

objetos – casos das palavras «AMOR F.»553, «AMOR» 554, «AMOFE»555 e 

«BORACHA»556.  

Numa linha satírica, surgem figurações jocosas que fazem evidenciar 

particularidades físicas de personagens ou situações – casos dos bustos de 

queixos pronunciados, ou com narizes exagerados sobre os quais se erguem 

pequenas casas ou uma figura de mitra com corcunda rastejando atrás de um 

caracol [Figuras 420-422]. Neste âmbito inserem-se ainda as arrojadas 

representações de figuras de sentido escatológico [Figura 423], em atos de 

                                                      
551 Vd. Vol.3, EARP13.  

552 Vd. Vol.3, EACMC34; ALMEIDA, 2004: III, 74. 

553 Vd. Vol.3, EACMC33, EARPV10. 

554 Vd. Vol.3, EARPV10. 

555 Vd. Vol.3, EARPV10. 

556 Associada à representação de um odre. Vd. Vol.3, EACMC34. 

 
Figura 420| Busto na nave da 
Igreja do antigo convento de São 
Francisco de Orgens (Viseu). 
Meados do século XVIII. 
FA 
 

 
Figura 421 | Busto satírico na 
Capela dos Passos na calçada de 
St.ª Isabel (Coimbra). 
2.º quartel do século XVIII. 
FA 
 

 
Figura 422 | Azulejo satírico no 
conjunto da escadaria do antigo 
Colégio de São Pedro dos 
Religiosos Terceiros. 
1707, Agostinho de Paiva I atrib. 
FA 
 

 
Figura 423 | Representação de 
pendor escatológico no 
revestimento azulejar da Capela 
de N.ª Sr.ª de Nazaré em Cravaz 
(Tarouca). 
2.º quartel século XVIII. 
FA 
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micção ou defecação, aspeto que causa alguma perplexidade pelo atrevimento da 

sua inclusão em contextos sacros, opção que rompe com o decoro e decência 

expressamente recomendados pelas diretrizes pós-tridentinas para as 

intervenções artísticas em beneficiação do espaço sacro, as quais como é sabido 

se encontram bem plasmadas nas constituições sinodais diocesanas 

portuguesas557. A produção conimbricense revela especial predileção por este 

género temático durante toda a primeira metade do século XVIII, tornando-se a 

inclusão no seu reportório iconográfico outro aspeto identitário para esta tipologia. 

Os símbolos religiosos são outra componente representada, ainda que 

menos expressiva. Cruzes, cálices, braseiros litúrgicos, anjos e querubins, 

representações emblemáticas (braço da justiça, coração em chamas, coração 

trespassado, crânio, Cordeiro Místico, alegoria à Santíssima Trindade, símbolos 

marianos – fonte, poço, sol –, Almas do Purgatório) ou santos (São Pedro Mártir 

de Verona)558 são alguns exemplos de motivos que observámos in situ [Figura 

424]. 

Figuras do imaginário mitológico e fantástico completam as 

representações antropomórficas. Inserem-se neste grupo temático personagens 

da mitologia clássica – como Jano bifronte, Diana [Figura 425], cupidos de olhos 

                                                      
557 Evocando as Constituições Sinodais do Bispado de Coimbra, destacamos os conteúdos 

expressos na Constituição XI. Que as imagens, e figuras das igrejas sejão honestas, e decentes:  

«1. O Concilio Tridentino nos encomenda, que tiremos todos os abuzos, que nas imagens, 

& pinturas dellas costuma haver: & neste nosso Bispado achamos muytas Imagens tao mal 

esculpidas, & pintadas, que não somente não provocao os fieis Christãos à devação, para 

que forão pela Igreja ordenadas, mas movem a rizo, & fazem escandalo. Pelo que 

mandamos, que nas Igrejas deste Bispado, não haja em Altar, ou parede Imagem, que não 

seja de nosso Senhor, ou nossa Senhora, & seus mysterios, ou dos Anjos, & Santos 

canonizados, ou Beatificados, & as que houver sejao tão convenientes, & decentes, que 

conformem com os mysterios, vida & milagres dos Santos, que reprezentao: & assim na 

honestidade dos rostos, & proporção dos corpos, & no ornamento dos vestidos sejao 

esculpidas, ou pintadas, com tanta honestidade, que provoquem a lhes ter a devação que 

convem. E os nossos Vizitadores verão muyto particularmente todas as Imagens que hora 

há, & adiante houver, para que sejao, quaes convem, & não sendo, as mandarão logo tirar, 

& fazer outras, procedendo contra as pessoas, a quem pertencer 

fazelas.[…]».Constituições Synodaes do Bispado de Coimbra, 1731: 205-206. 

558 Vd. Vol.3, EARP13.  

 
Figura 424 | Alegoria às Almas do 
Purgatório. 
Revestimento azulejar da Capela de 
N.ª Sr.ª da Nazaré em Cravaz 
(Tarouca). 
2.º quartel do século XVIII 
FA 
 

 
Figura 425 | Diana.  
Nave da Igreja Matriz de St.ª Maria 
de Açores (Celorico da Beira). 
2.º quartel do século XVIII. 
Pormenor de foto da Diocese da 
Guarda. 
 

 
Figura 426 | Arquitetura  
Escadaria no Mosteiro de Santa Cruz 
de Coimbra. 
Inícios do século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
FA. 
 

 
Figura 427 | Torre com caracol. 
Escadaria do antigo Colégio de S. 
Pedro dos Religiosos Terceiros. 
1707, Agostinho de Paiva atrib. 
FA. 
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Figura 42
no reves
aplicado 
Paço das
de Coimb
1702, Ago
FA 
 

Figura 42
Capela de
Abrunhosa
Meados d
FA 
 

Figura 43
Revestime
escadaria 
Pedro dos
1707, Ago
FA 
 
 

Figura 43
com repre
Escadaria
Cruz de C
Inícios do
Paiva atrib
FA 
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(Auques) ou Aleluyas, com origens em França no final do século XVII, que numa 

única folha de papel dividida em vinhetas desenvolvem um tema ou uma história 

apenas por imagens560. Ora, se olharmos a unidade azulejar como uma vinheta, 

encontramos paralelo no mesmo tratamento simples e direto do motivo e temas 

representados. Há, portanto, necessariamente que atentar ambas as vertentes da 

matriz gravada: a popular e a erudita. Por outro lado, como temos vindo a evocar, 

há também que considerar o transporte de determinados motivos a partir da 

faiança utilitária produzida nas olarias conimbricenses para o repertório 

iconográfico aplicado à azulejaria de figura avulsa, uma via de leitura 

pioneiramente proposta por José Queirós561 [Figuras 434-437]. 

Perante a franca amplitude dos temas enumerados e seu modo de 

assimilação pelo artífice, o entendimento simplista do azulejo de figura avulsa 

como tipologia ornamental de fraca erudição artística afigura-se-nos demasiado 

superficial. Há que ultrapassar a visão dos ceramógrafos de inícios do século XX 

que considerou o artífice do azulejo de figura avulsa, de cultura estética limitada: 

autor de uma obra medíocre, e por vezes, péssima […] pela sua ignorância, pela 

sua incultura e, sequentemente, pela sua penúria imaginativa (MONTEIRO, 1907: 

15).  

Embora reconheçamos para o fabrico coimbrão um fraco desenho e técnica 

pictórica, julgamos que na figura avulsa estes possam ser em parte consequência 

da pressa e imediatismo de uma produção manufaturada em série, de técnica 

repetitiva, que executa num espaço de tempo contínuo o mesmo movimento  

                                                      
560 Estampas que consistiam num conjunto de vinhetas com representações em torno de um tema 

específico, por exemplo, artes e ofícios, bestiários, fábulas (de Esopo, ou de La Fontaine), o 

Mundo às Avessas, o Sol e a Lua. 

À semelhança do verificado para os azulejos de ofícios catalães cuja produção se iniciou em 

meados do século XVII, e cujos motivos beberam nas estampas das aleluyas, aucas ou auques 

(SANCHEZ-PACHECO, 1996: 22), próprias à cultura iconográfica popular catalã, não excluímos 

que também o azulejo de figura avulsa conimbricense se tenha vinculado a estampas de caracter 

popular que circulavam à época. Trata-se aliás de um fenómeno transversal a toda a Europa, entre 

os séculos XVI e XVIII, veja-se também a abundância da produção de gravuras populares 

representando profissões no universo francês como os cris de Paris (pregões de Paris) (MILLIOT, 

1995). 

561 Em particular no estudo «Louças gémeas dos azulejos desde o século XVI até ao século XVIII». 

QUEIRÓS, 2002: 440-448.  
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múltiplas vezes. Assim é a “mecanização” do gesto, que replica o mesmo 

ornamento consecutivamente, um dos fatores geradores da multiplicação de 

faltas, defeitos ou incorreções. Apesar deste sistema de ornamentação em série, 

a criatividade reside não apenas na escolha e conceção do motivo de repetição, 

mas principalmente nos detalhes que diferenciam as unidades repetitivas pelas 

adições de arabescos, diferentes trabalhos de modelação das formas, entre 

outros.  

O recurso a distintas técnicas de pintura vem reforçar a fundamentação de que a 

produção de azulejos da tipologia da figura avulsa se assume bem mais inventiva 

do que à primeira vista possa parecer, afigurando-se por isso como espaço de 

liberdade criativa, com grande margem para experimentação de técnicas e 

formas. Para além do recurso à linha de contorno a manganês, particularmente na 

fase inicial, o centro oleiro de Coimbra aplica também recorrentemente na figura 

avulsa o pincel em combinação com efeitos esponjados, um aspeto que perdurará 

por toda a primeira metade de Setecentos, contaminando também os ciclos 

figurativos, como tivemos já a oportunidade de referir quando tratámos das 

autorias. 

Parece-nos notório que o azulejo de figura avulsa se revela na sua 

execução muito mais como prática artística de artífices pintores de louça, do que 

de artistas pintores de azulejo, embora não se deva descartar – e a situação 

complementar da figura avulsa face aos ciclos narrativos em azulejo assim o 

denuncie – que ambas as especializações oficinais trabalham em conjunto numa 

mesma campanha ornamental. 

António Augusto Gonçalves atribui para a fase inicial da azulejaria de figura 

avulsa coimbrã uma cronologia aproximada à dos azulejos datados de 1699, 

aplicados na Capela dos Barros da Igreja de São Salvador de Coimbra562, para os 

quais reconhece afinidades técnicas com os espécimes de pintura solta, 

representando, em cada um de per si, motivos de fantasia, paisagens, cabeças, 

ornatos, chimeras, animais etc (GONÇALVES, 1899: 229). O autor destaca nos 

azulejos de figura avulsa a vidração amarelada, plumbífera, e a colaboração 

desordenada da esponja e do pincel, evocando características análogas, pela 

mesma feição, com pratos e boiões de farmácia etc, de pintura similhante com o 

                                                      
562 Vd. Vol.3, EARP17.  



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

□□■ 
 

479 

mesmo abuso da promiscuidade da esponja (GONÇALVES, 1899: 229). Nesta 

última comparação apresenta como exemplo o prato, datado de 1727, evocativo 

do sentido do tato, com a inscrição «O Q.TO APALPAR», atualmente integrado na 

coleção do Museu Machado de Castro (MNMC inv.4778). A peça em causa 

apresenta o bordo decorado por friso de folhagem e no centro decoração que 

consiste precisamente no recurso a esponjados a azul combinados com 

arabescos a manganês, desenhando um anel que enquadra a legenda e um 

pequeno ramo ostentando a data abaixo, fora da circunferência [Figura 438, 

438a].  

O recurso a esponjados desordenados na pintura de azulejos da produção 

coimbrã é constatável com frequência ao longo de toda a 1.ª metade do século 

XVIII, e justamente na tipologia da figura avulsa começa por se verificar nos 

exemplares de datação mais recuada (1707) 563. Já o contorno a manganês, ainda 

que pouco comum, é também observável nalguns exemplares in situ (pelo menos, 

desde ca.1699-1702) 564, numa evidente contaminação dos recursos técnicos 

praticados pela faiança de feição utilitária, de que o prato em enfoque é exemplo. 

Esta coincidência de recursos estilísticos entre a peça museológica mencionada e 

alguns exemplos constatados in situ, vem confirmar a partilha das técnicas 

aplicadas pela pintura de faiança utilitária e a pintura de azulejo, contribuindo para 

o reforço da identidade técnica da produção cerâmica coimbrã. 

Sobre a integração pontual de unidades de figura avulsa de pintura a azul 

com contornos a manganês, em composições azulejares monocromas a azul, Luís 

Sebastian e Ana Castro problematizaram a questão conjeturando sobre a 

possibilidade dessa diferença cromática corresponder a dois momentos 

cronológicos distintos de produção (SEBASTIAN & CASTRO, 2003: 174-175). 

Acerca do núcleo do antigo Mosteiro de São João de Tarouca, propõem a datação 

dos exemplares monocromos a azul para o momento da construção da sacristia, 

situado no segundo decénio do século XVIII (1710-1718), e, para os exemplares 

de contorno a manganês [Figura 439], interpretam-nos como possíveis 

reposições de exemplares originais desaparecidos, tendo como base uma 

comparação formal entre esses espécimes e ornatos representados em dois 

                                                      
563 Vd. Vol.3, EACMC19. 

564 Vd. Vol.3, EACMC17. 

 
Figura 438 | Prato de faiança 
Pintura a azul e manganês, a pincel 
e esponja. 
1727, produção de Coimbra. 
Coleção MNMC inv. 4778. 
Foto: José Pessoa , IMC/ DDF. 
 

 
Figura 438a | Pormenor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 439 | Azulejo de figura avulsa 
com árvore. 
Pintura a azul e manganês, a pincel 
e esponja. 
Mosteiro de S. João de Tarouca. 
ca.1710-1718, Agostinho de Paiva 
atrib. 
FA. 
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pratos de faiança pertencentes à coleção do MNMC (inv.9494, 9496) 

(SEBASTIAN & CASTRO, 2003: 175).  

Em nossa opinião, julgamos que a presença pontual, ou atípica, de 

exemplares de figura avulsa que introduzem o contorno a manganês a par com a 

pintura a azul – que constatámos não exclusiva à sacristia do antigo Mosteiro de 

São João de Tarouca, mas também em outros núcleos datados do 1.º quartel do 

século XVIII 565 [Figuras 440, 441] – será antes um sinal da audácia criativa e 

espírito experimentalista dos artífices conimbricenses. Na decoração cerâmica e 

em particular do azulejo, produto novo à época na oferta ao mercado local, 

aplicam a um número reduzido de unidades (muito possivelmente, de modo a 

garantir os baixos custos praticados) a técnica pictórica da faiança utilitária, para a 

qual reuniam já significativa experiência. 

A partir do núcleo âncora do Paço das Escolas da Universidade (de autoria 

e datação documentadas), e, concretamente no que respeita aos azulejos de 

figura avulsa – aplicados no vestíbulo de entrada no piso 1 do Claustro dos 

Gerais, com ligação à Via Latina, obra do oleiro Agostinho de Paiva (atv.1695-

†1734) e do ladrilhador José de Góis (atv.1696-†1731), datados de 1702 

(CORREIA, 1946: I, 146, 153-154) – foi-nos possível reconhecer evidentes 

afinidades técnicas e formais com outros núcleos para os quais escasseia 

documentação identificativa da autoria e cronologia [Quadro 38].  

As atribuições propostas consideram, por sua vez, outras similitudes com 

tipologias praticadas pela olaria de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734), em 

especial os motivos de vasos floridos, encontrados no núcleo âncora citado (piso 

1 do Claustro dos Gerais e Sala do Exame Privado) de igual datação e autoria 

(1701-1702). Esta relação permite reforçar as atribuições e a visão de conjunto 

entre os núcleos identificados para aquela olaria. No núcleo âncora e núcleos 

atribuídos é recorrente observar o recurso ao mesmo tipo de guarnições e a 

interdependência entre as duas tipologias, sendo comum em silhares de vasos 

                                                      
565 Reportamo-nos ao conjunto aplicado em escadaria do antigo Mosteiro de Santa Cruz de 

Coimbra (Vd. Vol.3, EACMC15). Também o revestimento subsistente aplicado no claustro 

secundário do antigo Colégio do Espírito Santo de Coimbra apresenta unidades que recorrem ao 

contorno de manganês como acabamento da pintura a azul (Vd. Vol.3, EACMC17). E outro caso, 

para finais do primeiro quartel do século XVIII, é o revestimento aplicado no interior da casa de 

fresco da cerca do antigo Colégio de São Bento (Vd. Vol.3, EACMC25). 

 
Figura 440 | Azulejo de motivo floral 
aplicado no revestimento de 
escadaria no antigo Mosteiro de St.ª 
Cruz de Coimbra. 
Inícios do século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
FA 
 
 

 
Figura 441 | Tocador de guitarra em 
azulejo de figura avulsa truncado. 
Casa de fresco da cerca do antigo 
Colégio de São Bento de Coimbra. 
1.º quartel do século XVIII. 
FA 
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floridos a utilização de azulejos de figura avulsa em complemento dos espaços 

vazios566, ou de modo a preencher os espaços resultantes da desarticulação por 

vezes verificada entre a sequência repetitiva de vasos floridos e a dimensão do 

suporte das superfícies murárias a revestir (extremos dos silhares)567 [Figura 

442]. Importa também aludir uma vez mais à notória semelhança formal entre os 

motivos florais dos azulejos de figura avulsa e os que integram os bouquets dos 

vasos floridos, ou com outros motivos, por exemplo, corujas ou leões 

representados como elementos complementares nas composições de albarradas 

atribuídas aquela olaria [Figuras 443, 444]. 

Para os vários núcleos de azulejo de figura avulsa atribuídos à oficina de 

Agostinho de Paiva, para além de verificarmos a partilha do mesmo repertório 

iconográfico são comuns as características técnicas marcadas por um vidrado 

pouco brilhante, por vezes terroso, com indicativos do escasso esmero na seleção 

e tratamento dos materiais ao nível da chacota e camada do vidrado, e dos 

problemas de cozedura visíveis na proliferação de picados, refervidos, 

deformações da pasta, entre outros.  
                                                      
566 Vd. Vol.3, EAC2. 

567 Vd. Vol.3, EACMC37. 

QUADRO 38 
PRODUÇÃO DE AZULEJOS DE FIGURA AVULSA PELA OLARIA DE AGOSTINHO DE PAIVA 

OBRA DOCUMENTADA vs. OBRA ATRIBUÍDA – 1.º QUARTEL DO SÉCULO XVIII 
NÚCLEO ÂNCORA:  
EAC4, Paço das Escolas da Universidade de Coimbra (átrio entrada Piso 1 dos Gerais, junto à Via Latina) – 1702. 
Autoria: Agostinho de Paiva oleiro e José de Góis ladrilhador (CORREIA, 1946: I, 146, 153-154). 
EAC2, Quinta da Copeira (Coimbra) (espaldar de fonte). 
EAC3, Quinta da Portela (Coimbra) (cozinha). 
EACMC10, Colégio de Santo António da Pedreira (Coimbra) (sacristia). 
EACMC14, Convento de Santa Clara a Nova (Coimbra) (coro alto). 
EACMC15, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (escadaria de acesso ao dormitório e coro alto). 
EACMC16, Colégio de N.ª Sr.ª da Graça (Coimbra) (lavabo do refeitório, igreja-ossário, escadaria de acesso ao dormitório). 
EACMC17, Colégio do Espírito Santo (Coimbra) (claustro) – 1699-1702. 
EACMC18, Colégio de N.ª Sr.ª do Carmo (Coimbra) (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria). 
EACMC19, Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros (Coimbra) (escadaria) – 1707.  
EACMC21, Igreja de Santo António dos Olivais (Coimbra) (escadório-aventais dos vãos das Capelas dos Passos). 
EACMC37, Mosteiro de St.ª M.ª de Salzedas (corredor de ligação entre o Claustro do Capítulo e a sacristia, Claustro do Capítulo). 
EACMC38, Mosteiro de São João de Tarouca (sacristia) – ca.1710-1718. 
EARP15, Capela de Santa Comba (Coimbra) (nave, capela-mor e cripta). 
EARP26, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de Buarcos (nave, arco triunfal) – 1714. 
ED2, Sociedade Martins Sarmento. 
ED4, Capela de N.ª Sr.ª das Dores da Quinta da Conraria. 
ED8, Casa-Museu Bissaya Barreto. 
ED16, Biblioteca Pública Municipal do Porto. 

 
Figura 442 | Pormenor do extremo 
do silhar de azulejos de vasos 
floridos subsistente no Claustro do 
capítulo do antigo Mosteiro de 
Salzedas. 
Inícios do século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
FA. 
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A pintura acusa apontamentos rápidos, com alguns pormenores de 

gestualidade, movimento e tensão, sendo reveladora de um gosto decorativista, 

constatando-se que, na utilização de um mesmo estresido, o pintor não resiste a 

acrescentar um ou mais ornatos à representação base, normalmente motivos 

fitomórficos e/ou arabescos. É manifesto o gosto pelo preenchimento de toda a 

área disponível para pintura na unidade, aspeto que perdurará na evolução desta 

tipologia em Coimbra, tornando-se identitário da produção coimbrã de figura 

avulsa.  

A geografia da aplicação do azulejo de figura avulsa da produção inicial de 

Coimbra apresenta-se bastante diversificada. As ordens religiosas destacam-se 

como encomendador preferencial, privilegiando a sua aplicação em espaços de 

distribuição como escadarias e átrios, e também no claustro e espaço sacro, com 

a sacristia e o coro alto a adquirir preponderância. A tradicional associação dessa 

tipologia azulejar a espaços arquitetónicos secundários, como corredores e 

escadas, deve ser tomada com alguma reserva face à confrontação com 

exemplos como o revestimento cerâmico aplicado no interior da Capela de Santa 

Comba em Coimbra, no coro-alto do antigo Convento de Santa Clara-a-Nova da 

mesma cidade, ou no interior da Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de Buarcos 

(1714).  

Da realidade confrontada in situ, não só para a produção inicial mas para 

toda a produção coimbrã da 1.ª metade do século XVIII, constatam-se três 

soluções principais para a aplicação do azulejo de figura avulsa, a saber:  

1. em silhar, parcialmente 568 ou na totalidade do espaço arquitetónico 569;  

2. a toda a altura das superfícies murárias 570;  

3. como complemento de padronagem 571 ou vasos floridos 572. 

Para a aplicação em silhar, destacamos o núcleo do antigo Colégio de São 

Pedro dos Religiosos Terceiros 573. Nele encontramos na escadaria que 

estabelecia o acesso entre a portaria de baixo e o claustro, azulejos de figura 

                                                      
568 Vd. Vol.3, EACMC10, EACMC16, EACMC18. 

569 Vd. Vol.3, EACMC19, EACMC15. 

570 Vd. Vol.3, EAC3, EACMC38, EARP13. 

571 Vd. Vol.3, EARP5. 

572 Vd. Vol.3, EAC2, EACMC37. 

573 Vd. Vol.3, EACMC19. 

 
Figura 443 | Pormenor de 
composição de vaso florido na Sala 
do Exame Privado do Paço das 
Escolas da Universidade de 
Coimbra. 
1701-1702, Agostinho de Paiva. 
FA. 
 

 
Figura 444 | Azulejo de figura avulsa 
com coruja aplicado no conjunto 
cerâmico da cozinha da Quinta da 
Portela. 
Inícios do século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
FA. 
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avulsa da produção inicial coimbrã em grande extensão, configurando-se como 

um dos núcleos com maior número de unidades azulejares conservadas para 

aquela tipologia. Datado de 1707 por cronograma acompanhado pela inscrição 

«FINIS LAUS DEO», a esgrafito, no último lanço da escada, as suas 

características técnicas e formais aproximam-se à obra do oleiro Agostinho de 

Paiva (SANTOS, 2007: I, 70-76, 170-171). 

Exemplos de revestimentos de figura avulsa aplicados a toda a altura das 

superfícies murárias são menos significativos. Localizam-se na arquitetura civil, 

em cozinhas, em alguns espaços dos complexos monástico-conventuais, bem 

como na arquitetura religiosa de pequena escala, alguma dela na órbita de 

influência desses mesmos complexos. Nesse âmbito, destacamos para os inícios 

de Setecentos os exemplos da sacristia do antigo Mosteiro de São João de 

Tarouca574 e a cozinha da Quinta da Portela em Coimbra575, e também os 

azulejos, de ca. 1730-1740, das capelas dos Passos na Calçada de Santa Isabel 

naquela cidade (via que liga os edifícios do antigo Convento de São Francisco da 

Ponte e antigo Convento de Santa Clara-a-Nova) cujos interiores de pequenas 

dimensões apresentam, a toda a altura das paredes, azulejos de figura avulsa, 

evidenciando-se nestes conjuntos o esforço pela diversidade das figurações 

representadas.  

Também com pouca expressividade são os casos em que o azulejo de 

motivo solto surge como complemento de composições de motivos seriados, quer 

por alternância com os módulos de repetição, ou remate dos extremos dessas 

composições, quer pela sua colocação ao nível dos embasamentos, em rodapés 

ou silhares baixos. São exemplos os casos do revestimento cerâmico da capela 

lateral de N.ª Sr.ª do Rosário da Matriz de Ançã576 (silhar baixo complementando 

padronagem), os espécimes aplicados na capela lateral do lado do evangelho 

(Capela de Jesus) na Matriz de Ega577 (rodapé), o silhar de azulejos de albarradas 

e figura avulsa subsistente no Claustro do Capítulo do Mosteiro de Santa Maria de 

                                                      
574 Vd. Vol.3, EACMC38. 

575 Vd. Vol.3, EAC3. 

576 Vd. Vol.3, EARP5. 

577 Vd. Vol.3, EARP23. 
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Salzedas578, e o painel aplicado em espaldar de fonte na Quinta da Copeira579, 

arredores de Coimbra, que combina também vasos floridos com figura avulsa. 

As três variantes de aplicação verificadas para a tipologia azulejar em 

análise indicam indiscutivelmente o forte caráter ornamental inerente ao azulejo 

de figura avulsa. Apesar da historiografia do azulejo o considerar na generalidade 

como adição superlativa a um projeto decorativo principal mais complexo, os 

conjuntos azulejares que fazem a dignificação do azulejo de figura avulsa aplicado 

em larga escala na decoração do espaço mais honorável dos complexos 

monástico-conventuais, a igreja, contradizem a condição secundária que lhe é 

normalmente atribuída.  

A produção coimbrã de figura avulsa prossegue ao longo de toda a primeira 

metade de Setecentos, evoluindo para composições que incluem os ornatos de 

canto como motivo complementar ao principal, reforçando a ligação visual entre o 

conjunto de unidades. A pintura torna-se mais contida, perdendo expressividade, 

diminuindo o tamanho do motivo principal que anteriormente se apresentava 

dilatado, ocupando a quase totalidade da superfície disponível. 

Na Igreja de Santo António dos Olivais580, em Coimbra, encontramos 

azulejos de figura avulsa formando silhar, em todo o perímetro murário do átrio do 

subcoro da igreja, emoldurado pela cercadura C-Cbr1a de motivos vegetalistas. 

Situamos o conjunto no final do 1.º quartel do século XVIII, embora presentemente 

se verifique uma mistura de peças dessa cronologia com amostras pontuais do 

início do século XVIII, que associamos à produção de Agostinho de Paiva, e 

outras advindas de uma intervenção de restauro realizada recentemente581.  

Nos azulejos que acusam mão diferente daquela associada ao trabalho da 

olaria de Agostinho de Paiva, as unidades mantém os cantos desprovidos de 

ornatos, predominando os motivos florais, havendo porém espaço para 

representações de arquiteturas, figurações antropomórficas e zoomórficas, entre 

outras [Figura 445]. O desenho dos motivos é mais miúdo e descritivo, de modo a 

compensar as limitações técnicas que o revelam mais fruste comparativamente 

com a produção do oleiro atrás citado. Algumas unidades patenteiam o gosto pelo 

                                                      
578 Vd. Vol.3, EACMC37. 

579 Vd. Vol.3, EAC2. 

580 Vd. Vol.3, EACMC21. 

581 Vd. Vol.3, EACMC21.  

 
Figura 445 | Ave. 
Conjunto azulejar de figura avulsa 
aplicado na galilé da igreja de Santo 
António dos Olivais em Coimbra. 
1.º quartel do século XVIII. 
FA 
 

 
Figura 446 | Cena de Costumes. 
Conjunto azulejar de figura avulsa 
aplicado na galilé da igreja de Santo 
António dos Olivais em Coimbra. 
1.º quartel do século XVIII. 
FA 
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tratamento miniatural com representações que ultrapassam o conceito elementar 

do motivo solto – um só ornato sobre fundo neutro – oferecendo pequenas cenas 

de costumes, num esforço pela aproximação à tradição holandesa [Figura 446]. 

Esta mão será posterior à produção de figura avulsa atribuída a Agostinho de 

Paiva, verificando-se a introdução gradual de ornatos de canto de estrelinhas e a 

manutenção de alguns motivos, podendo tratar-se da reutilização dos mesmos 

estresidos do período anterior. Os núcleos identificados para esta mão são 

apresentados no Quadro 39.  

 

 

QUADRO 39 
NÚCLEOS DE AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE PRODUÇÃO COIMBRÃ 

FINAIS DO 1.º QUARTEL DO SÉCULO XVIII 
EACMC14, Convento de Santa Clara-a-Nova, Coimbra (unidades sem ornatos de canto) – cercadura C-88. 
EACMC21, Igreja do antigo Convento de St.º António dos Olivais, Coimbra (unidades sem ornatos de canto) – cercadura C-
Cbr1a. 
EARP5, Igreja Matriz de N.ª Sr.ª do Ó de Ançã (unidades sem ornatos de canto) – cercadura C-88. 
EACMC22, Igreja do antigo Mosteiro de São Marcos (unidades com estrelinhas) – cercadura C-88.  
EACMC25, Casa de Fresco na antiga cerca do Colégio de São Bento (unidades sem ornatos de canto misturadas com unidades 
com estrelinhas) – cercadura C-88.  
EARP23, Igreja Matriz de N.ª Sr.ª de Ega (unidades com estrelinhas) – unidades colocadas como rodapé. 

 

De inícios da década de 1730 deverá datar o núcleo da Capela de Nossa 

Senhora da Nazaré da Quinta com o mesmo orago, em Cravaz (Tarouca)582, onde 

encontramos um revestimento de azulejos de figura avulsa de estrelinhas, 

aplicado a toda a altura das paredes, em perfeita harmonia com as restantes 

componentes artísticas do conjunto, como os elementos em talha dourada do 

retábulo-mor, das molduras da grade da tribuna e pintura do lado oposto, e do 

magnífico teto de caixotões pintados.  

O conjunto cerâmico respeita os ritmos do suporte arquitetónico, e 

apresenta um impressionante tapete de motivos da mais variada temática. A 

composição aplica como guarnição a barra B-45, e tem como base a proliferação 

de motivos de flores, pontuada aqui e ali por aves e outros animais, arquiteturas, 

cenas de costumes, bustos masculinos e femininos, símbolos religiosos, utensílios 

do quotidiano, embarcações e surpreendentes cenas de pendor escatológico 

[Figura 447]. É recuperada a liberdade no tratamento dos motivos, aspeto 

denunciado através de um estilo de pintura que acusa toques de espontaneidade, 

                                                      
582 Vd. Vol.3, EARPV10. 

 
Figura 447 | Pormenor do 
revestimento azulejar da Capela de 
N.ª Sr.ª da Nazaré em Cravaz. 
2.º quartel do século XVIII. 
FA 
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gosto pela exploração das aguadas em efeitos de sombras e trabalho de 

modelados [Figura 448]. 

Notamos significativas semelhanças entre o núcleo de Cravaz e os azulejos 

aplicados no interior das Capelas dos Passos da Calçada de Santa Isabel em 

Coimbra583: os motivos são os mesmos, a técnica de desenho e pintura é também 

coincidente, estando apenas alterada a guarnição para a cercadura C-88, que 

reúne grande popularidade no centro conimbricense [Figuras 448-449]. 

Para pleno 2.º quartel do século XVIII, e na sequência dos núcleos de 

Cravaz e das capelas da Calçada de Santa Isabel em Coimbra, identificamos 

evidências formais análogas para os conjuntos recenseados correspondentes a 

conventos franciscanos da Província de Nossa Senhora da Conceição, 

nomeadamente, para os conventos de São Francisco de Arcos de Valdevez584, 

Santo António de Ponte de Lima585, Santo António de Viana do Castelo586 e São 

Francisco de Orgens (Viseu) 587. Afigura-se interessante este conjunto de núcleos, 

erguidos sob a mesma jurisdição conventual, verificando-se a sobreposição na 

escolha e aplicação de espécimes muito semelhantes técnica e formalmente, e 

com cronologias aproximadas. Um mesmo centro produtor no fornecimento das 

unidades aplicadas mostra-se evidente: as similitudes técnicas e formais são 

gritantes. O facto das quatro casas franciscanas pertencerem à mesma província, 

faz suspeitar o surgimento de uma encomenda conjunta ou, simplesmente, a 

partilha de boas referências para o azulejador responsável pelas obras de azulejo. 

Na arquitetura franciscana daquela província, no que cabe à azulejaria, 

verifica-se a eleição de soluções práticas e simples, que conferem especial 

protagonismo à tipologia da figura avulsa. Os casos de São Francisco de Arcos de 

Valdevez e São Francisco de Orgens constituem exemplos da sua aplicação em 

larga escala, no quadro das reformações artísticas de caracter sumptuário do 

espaço sacro. Os restantes núcleos fazem uma aplicação em áreas mais restritas, 

nomeadamente, na capela-mor (igreja do Convento de Santo António de Viana do 

Castelo) e sacristia (igreja do convento de Santo António dos Frades de Ponte de 

                                                      
583 Vd. Vol.3, EARP13.  

584 Vd. Vol.3, EACMC33. 

585 Vd. Vol.3, EACMC34.  

586 Vd. Vol.3, EACMC35.  

587 Vd. Vol.3, EACMC39. 

 
Figura 448 | Espadachim. 
Capela de N.ª Sr.ª da Nazaré em 
Cravaz (Tarouca). 
2.º quartel do século XVIII. 
FA 
 

 
Figura 449 | Menino. 
Capela dos Passos, Calçada de St.ª 
Isabel em Coimbra. 
2.º quartel do século XVIII. 
FA 
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Lima). Nos quatro casos regista-se o recurso ao azulejo de motivo solto de 

estrelinhas, de pintura a azul, em composições que recorrem sistematicamente à 

cercadura C-88, observando-se a sobreposição dos mesmos motivos 

representados, concluindo-se dessa comparação o recurso aos mesmos 

estresidos. 

Na igreja do antigo Convento de São Francisco (vulgo de São Bento) de 

Arcos de Valdevez588, Santos Simões destacou a dificuldade em enumerar os 

temas representados face à diversidade de motivos, realçando, contudo, a 

ingenuidade e liberdade da pintura e imaginação fantasiosa das representações 

(SIMÕES, 2010: 91). As unidades, com estrelinhas como ornatos de canto, são 

aplicadas por aglomeração, formando silhar emoldurado pela cercadura C-88, 

atingindo no átrio do subcoro a altura máxima de sete azulejos, na capela lateral 

do lado da Epístola doze azulejos, na nave treze azulejos, e dezasseis azulejos de 

altura na capela-mor, um aspeto que reforça a hierarquia dos vários espaços 

dentro do mesmo complexo litúrgico.  

A data deste conjunto deverá situar-se no final da década de 1730. Para 

esta aproximação cronológica tivemos em conta a data de 1726 – inscrita no 

pórtico, e eventualmente correspondente à finalização das obras de reformação 

da igreja, por consequência da queda da abóbada do coro (FIGUEIREDO, 2008: I, 

127-128) – e a data de 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).  

Também a igreja do antigo Convento de Santo António de Viana do 

Castelo589 acolhe na capela-mor um conjunto de azulejos de figura avulsa, com 

cantos de estrelinhas, dispostos em silhar, numa altura máxima de dez azulejos, 

emoldurado novamente pela cercadura C-88. Santos Simões não descartou a 

possibilidade de se tratar de uma produção local, embora reconhecendo 

afinidades com espécimes da mesma tipologia associadas aos centros de 

Coimbra ou Porto (SIMÕES, 2010: 101). A temática dos motivos inclui flores, aves 

e outros animais, figuras antropomórficas (como bustos com flores na boca), 

                                                      
588 Vd. Vol.3, EACMC33.  

589 Vd. Vol.3, EACMC35.  
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figuras do imaginário (esqueleto, querubins), entre outras. Na sacristia é reportado 

o mesmo tipo de azulejo em silhar baixo (ARAÚJO,1968). A encomenda situa-se 

entre as décadas de 1730-1740, necessariamente após 1736, ano em que o 

convento via ruir a igreja, tendo ficado Frei João do Sacramento encarregue da 

sua reedificação, iniciativa apoiada por Sebastião Pinto Rubim Sotto Maior 

(ARAÚJO, 1985a). 

Com o mesmo tipo de solução em silhar, apenas numa área restrita do 

espaço sacro, é o conjunto da sacristia da igreja do antigo Convento de Santo 

António dos Frades (ou dos Capuchos) de Ponte de Lima590, constituído por um 

silhar de azulejos de figura avulsa, de oito unidades de altura, emoldurado uma 

vez mais, pela cercadura C-88. Os exemplares incluem-se na tipologia de 

estrelinhas, com a pintura dos motivos a azul sobre fundo estanífero. A temática 

inclui flores, representações antropomórficas (bustos e cenas de género), aves, 

figurações do imaginário (cupidos), entre algumas unidades com inscrições 

associadas: «AI, AI», «BORACHA» (SIMÕES, 2010: 93).  

Patrícia Almeida data o núcleo de ca.1740, evocando os dados 

correspondentes às obras de reforma e modernização da sacristia que a dotaram 

do teto apainelado, novo oratório e arcazes (ALMEIDA, 2004: 115, 143), obras 

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). Flávio Gonçalves, por sua vez, aponta uma cronologia mais restrita 

atribuível a ca.1743-44 (GONÇALVES, 1979: 89, 90) com base nos estudos de 

Luís Oliveira e Feliciano Guimarães (OLIVEIRA, 1923: 248-255; GUIMARÃES, 

1932: 44-45). O autor acrescenta que se deverá associar a mesma proveniência 

apurada para os azulejos integrados no antigo mosteiro masculino da Ordem de 

São Bento de São João de Cabanas, em Afife, datados de ca.1743-1746, 

oriundos de Lisboa (SMITH, 1972: 86).  

Outra atribuição de proveniência para os azulejos da sacristia da igreja do 

convento de Santo António de Ponte de Lima foi apresentada por Luiz Augusto de 

Oliveira (OLIVEIRA, 1923: 250) associando-os ao mestre azulejador Manuel 

Borges, artífice de Lisboa, numa direta conexão com os dados documentais 

recenseados para o núcleo da igreja da Misericórdia de Viana do Castelo, que 

                                                      
590 Vd. Vol.3, EACMC34. 
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acolhe no coro um conjunto de azulejos de figura avulsa591. Esta associação não 

nos parece viável, dadas as evidentes diferenças nos pormenores técnico-

artísticos verificados pela confrontação entre os dois núcleos: diferem 

notoriamente no traço dos motivos, técnica pictórica, coloração do pigmento azul 

empregue, e tom do vidrado estanífero, bem como na medida média das unidades 

azulejares, facto que remete para diferentes centros de produção. 

A questão do apuramento das proveniências é complexa face à escassez 

de documentação que possa sustentar solidamente a atribuição a um mesmo 

centro de produção. Já Feliciano Guimarães, homem conhecedor das realidades 

conimbricenses e do Alto Minho, reconheceu afinidades técnicas e formais entre 

os azulejos de motivo solto aplicados nos núcleos franciscanos de Santo António 

de Ponte de Lima (sacristia), São Francisco de Arcos de Valdevez (igreja e 

corredor de acesso à sacristia) e de Santo António de Viana do Castelo (capela-

mor), comparando-os com os azulejos do átrio de entrada da igreja de Santo 

António dos Olivais em Coimbra, e assinalando a estreita analogia de factura, 

esmalte e mesma tinta azul ultramar-cobalto, os motivos de canto, e também a 

utilização de efeitos esponjados como recurso técnico na representação de 

folhagem (GUIMARÃES, 1932: 44-45). Esta constatação é corroborada por José 

Meco, autor que não hesita em afirmar a hipótese da proveniência coimbrã 

(MECO, 1993: 145, 228). A suspeita de José Meco parece-nos bastante viável, 

contudo, a ausência de provas documentais mantém-se, e a analogia ao núcleo 

datado e documentado para São João de Cabanas apresentada por Flávio 

Gonçalves (GONÇALVES, 1979: 89, 90) acentua a dúvida, a qual julgamos ser 

esclarecida depois da análise atenta e registo cuidado do núcleo beneditino de 

Afife592. 

                                                      
591 Para os azulejos do coro da igreja da Misericórdia de Viana do Castelo foi apurada a data e 

proveniência dos mesmos no «Livro da receita e despeza da Misericórdia de Viana do Castelo, de 

1722»: «Ao mestre azulejador Manuel Borges, da cidade de Lisboa, por 948 azulejos de brutesco 

fino para o côro, à razão de trinta mil reis o milheiro – 28$440» (Feliciano Guimarães cita Sousa 

Viterbo; GUIMARÃES, 1932: 31, 59).  

592 Procurando elucidar a proposta de Flávio Gonçalves, por dificuldades no acesso ao antigo 

imóvel beneditino para observação dos espécimes da sacristia e comparação técnico-artística com 

as peças aplicadas nos referidos complexos conventuais franciscanos minhotos e viseense, não 

nos foi possível, até à data, clarificar a questão.  



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

490 

Resta, portanto, abordar o restante núcleo azulejar do conjunto franciscano 

em enfoque, correspondente à igreja do antigo convento de São Francisco de 

Orgens (Viseu), que julgamos ser o mais tardio dos quatro da província 

franciscana de Nossa Senhora da Conceição. No interior do templo as paredes da 

nave e capela-mor apresentam-se revestidas com exemplares de figura avulsa 

num silhar contínuo, delimitado pela cercadura C-88, contornando o espaço em 

todo o seu perímetro, e ocupando cerca de 1/3 da altura das superfícies murárias. 

Aquele revestimento azulejar deve situar-se perto do final da década de 

1740, a avaliar pelos dados historiográficos apurados para o edifício, após este 

passar à jurisdição da Província de N.ª Sr.ª 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 orientada 

de sul para norte, segundo a Chronica da Santa, e Real Provincia da Immaculada 

Conceição de Portugal da autoria de Frei Pedro de Jesus Maria José (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). A mesma crónica reporta ainda que Frei Francisco de Jesus Maria, natural 

de Villa-Real, hum dos mais famosos Arquitectos deste seculo, […] assistio a toda 

a obra desta reedificação durante oito anos, sendo o responsável pela planta e 

condução da intervenção (JOSÉ, 1760: I, 628; FIGUEIREDO, 2008: I, 132-133).  

À semelhança do núcleo franciscano de Arcos de Valdevez, o conjunto 

impressiona pela extensa variedade de motivos representados, que vão desde a 

temática floral, à zoomórfica, passando pelos costumes, bustos masculinos e 

femininos, representações de pendor escatológico, símbolos religiosos, entre 

outros, em composições que recorrem novamente à cercadura C-88. Ressalta a 

melhoria na qualidade do desenho (independentemente de se verificar a utilização 

dos mesmos estresidos usados nos citados núcleos franciscanos), a superfície 

mais desempenada das unidades e um vidrado estanífero mais apurado e mais 

brilhante, comparativamente com os azulejos das fases anteriores, mantendo a 

mesma riqueza na diversidade de motivos (alguns deles herdados das produções 

anteriores) [Figuras 450-453]. 

Ainda na região da Beira Alta, nomeadamente em Viseu, Sátão, Penalva do 

Castelo e Celorico da Beira, encontrámos outros conjuntos irmãos dos azulejos de 

Orgens, os quais também situamos no final da década de 1740. São eles os 

 
Figura 450 | Leporídeo.  
Igreja do antigo Convento de S. 
Francisco de Orgens (Viseu). 
Meados do século XVIII. 
FA 
 

 
Figura 451 | Liliácea. 
Igreja do antigo Convento de S. 
Francisco de Orgens (Viseu). 
Meados do século XVIII. 
FA. 
 

 
Figura 452 | Busto. 
Igreja do antigo Convento de S. 
Francisco de Orgens (Viseu). 
Meados do século XVIII. 
FA. 
 

 
Figura 453 | Figura entre 
vegetação. 
Igreja do antigo Convento de S. 
Francisco de Orgens (Viseu). 
Meados do século XVIII. 
FA. 
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Situa-se na 2.ª metade do século XVIII, na década de 1770, a fase final da 

figura avulsa setecentista de Coimbra, a qual deverá ser produto da Fábrica de 

Telha da Universidade (1773-1779) e do seu administrador Salvador de Sousa 

Carvalho pintor de azulejo. Esta produção de motivo solto é bastante simplista e 

hierática, por comparação com as fases anteriores, reduzindo a variedade de 

motivos representados apenas para flores e aves, e diminuindo também tamanho 

dos motivos. O desenho perde a expressividade das fases precedentes, tornando-

se, contudo, de gosto miniaturista pela atenção dada aos pormenores. Face à sua 

aplicação restrita, a apenas dois casos in situ, verificada no conjunto de núcleos 

analisados nesta tese, parece-nos ter resultado de uma produção limitada e 

pontual.  

 

Os azulejos de figura avulsa da produção pombalina coimbrã surgem no 

revestimento cerâmico da Galeria das Tribunas do Paço das Escolas da 

Universidade de Coimbra, em silhar baixo de cinco unidades de altura, datando de 

1773-1774, e resultando da intervenção de Salvador de Sousa Carvalho, à época 

administrador da referida fábrica 597[Figuras 457, 458]. As composições 

consistem na colocação alternada de motivos florais e aves, de pintura a azul 

sobre o fundo branco estanífero, em painéis com molduras de concheados 

rocaille. A ausência de ornatos de canto faz acentuar a sobriedade dos azulejos, 

apenas compensada pelo movimento ondulante dos emolduramentos e dos 

efeitos marmoreados a amarelo e manganês do fundo dos silhares. 

O mesmo tipo de azulejos surge aplicado em dependência da Cozinha do 

Paço de Maiorca (Figueira da Foz), inseridos em composições de padronagem 

pombalina, ocupando os espaços deixados vagos pela grelha de forte ritmo 

diagonal formada pela multiplicação alternada de unidades do padrão PPC14. A 

temática selecionada é exclusivamente floral, surgindo cravos, malmequeres, 

                                                      
597 Vd. Vol.2, Secção 2, Docs. 3, 11.  

GUIMARÃES, 1932: 47-48; CARVALHO, 1933: 273-274; MACHADO, 1990-1992: 16; MORA, 

1993: 143; MACHADO, 1993: 259; MACHADO, 1996: 491; MORA, 1993: 143.  

QUADRO 41 
NÚCLEOS DE AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE PRODUÇÃO COIMBRÃ 

2.ª METADE DO SÉCULO XVIII – DÉCADA 1770 
EAC4, Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. 
EAC10, Paço de Maiorca (Figueira da Foz). 
ED8, Casa-Museu Bissaya Barreto (Coimbra) . 

 
Figura 457 | Motivo floral. 
Galeria norte do Paço das Escolas 
da Universidade de Coimbra. 
1773-1774, Fábrica de Telha da 
Universidade sob a direção de 
Salvador de Sousa Carvalho. 
FA 
 

 
Figura 458 | Ave. 
Galeria norte do Paço das Escolas 
da Universidade de Coimbra. 
1773-1774, Fábrica de Telha da 
Universidade sob a direção de 
Salvador de Sousa Carvalho. 
FA 
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flores de cardo, rosas, túlipas e outras espécies de difícil identificação, 

destacando-se a sua notável qualidade de pintura e desenho, com apontamentos 

extremamente delicados [Figura 459].  

Também na Sala da Faiança da Casa-Museu Bissaya Barreto surgem 

azulejos de figura avulsa, de proveniência desconhecida, para a mesma produção 

pombalina, em silhar baixo de quatro unidades de altura sobre meio azulejo de 

rodapé, emoldurado pela cercadura CPC8. Estes azulejos revelam a singularidade 

de apresentarem cantos de estrelinhas (cruciformes em aspa), e a temática é, 

uma vez mais, exclusivamente floral [Figura 460]. Ressalta a inferior qualidade do 

vidrado empregue, comparativamente como os núcleos do Paço das Escolas e do 

Paço de Maiorca, facto que, adicionado à manutenção das estrelinhas herdadas 

da 1.ª metade de Setecentos, poderá remeter para uma produção de cronologia 

anterior àqueles.  

Do conjunto de núcleos analisado para a produção coimbrã de figura 

avulsa, destacamos a heterogeneidade cronológica, e de soluções de aplicação, 

que anunciam os aspetos técnicos e formais que definem os marcos de identidade 

daquela produção local. Para além das características físicas dos materiais do 

suporte (chacota e vidrado), realçamos o tratamento decorativo das peças, o qual 

acusa poucos constrangimentos criativos no trabalho pictórico, face ao limitado 

espaço disponível da unidade azulejar598, à semelhança do verificado na 

decoração da faiança de carater utilitário coetânea.  

Sentimos um tratamento livre e despreocupado das variadas figurações, 

ainda que essas partam de modelos de repetição (os estresidos): revelam um 

gosto decorativista – ao adicionar novos e variados elementos às formas-base, 

concentrando-se nos detalhes diferenciadores – e um certo pendor burlesco na 

seleção de alguns temas representados, particularmente para as figurações 

antropomórficas, com posturas e situações inusitadas. Sobre as questões técnicas 

da pintura é de assinalar o enriquecimento das peças de motivo solto com 

recursos estilísticos complementares à pintura a azul, notando-se que o trabalho 

individualizado de cada unidade cerâmica não confrange o artífice no seu 

                                                      
598 Estas características irão perdurar até uma época em que, apesar de extinta a produção de 

azulejo nas olarias da cidade, as peças de faiança utilitária assimilam esse carater identitário 

fazendo-o permanecer na loiça cujo pendor popular e rústico ficaria eternizado no rótulo ratinha.  

 
Figura 459 | Motivo floral. 
Dependência da cozinha no 
Paço de Maiorca (Figueira da 
Foz). 
Década de 1770. 
FA 
 

 
Figura 460 | Motivo floral. 
Sala da Faiança da Casa-Museu 
Bissaya Barreto. 
Década de 1770. 
FA 
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processo criativo: aludimos à linha de contorno a manganês, observada em casos 

pontuais datados da primeira fase da produção azulejar coimbrã, e a efeitos de 

esponjados (aplicados, em particular, no tratamento de vegetação) que 

sobressaem em alguns exemplares até meados de Setecentos. 

Face à significativa diversidade temática observada in situ, não queremos 

deixar de notar que tal investimento iconográfico operado pelos artífices de 

Coimbra nesta tipologia azulejar em particular, clama uma investigação aturada no 

que concerne às fontes de inspiração e formas de assimilação dessas influências. 

Ao mesmo tempo, urge também um levantamento exaustivo desta tipologia à 

dimensão nacional, para que seja melhor avaliada a singularidade das expressões 

regionais. 
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AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE FABRICO COIMBRÃO 

MOTIVOS FITOMÓRFICOS – ALGUNS EXEMPLOS 
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AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE FABRICO COIMBRÃO 

FRUTOS - ALGUNS EXEMPLOS 
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AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE FABRICO COIMBRÃO 

REPRESENTAÇÕES ZOOMÓRFICAS – ALGUNS EXEMPLOS DE AVES 
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AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE FABRICO COIMBRÃO 

REPRESENTAÇÕES ZOOMÓRFICAS – EXEMPLOS DE LEPORÍDEOS 
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AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE FABRICO COIMBRÃO 

REPRESENTAÇÕES ZOOMÓRFICAS – MAIS EXEMPLOS QUADRUPEDES (FELINOS, CERVÍDEOS, CANÍDEOS, SUÍNOS, BOVINOS, CAPRÍDEOS) 
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AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE FABRICO COIMBRÃO 

REPRESENTAÇÕES ANTROPOMÓRFICAS – REPRESENTAÇÕES ANTROPOMÓRFICAS – PARTES ANATÓMICAS E COSTUMES 
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AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE FABRICO COIMBRÃO 

REPRESENTAÇÕES ANTROPOMÓRFICAS – COSTUMES 
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AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE FABRICO COIMBRÃO 

REPRESENTAÇÕES ANTROPOMÓRFICAS - COSTUMES 
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AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE FABRICO COIMBRÃO 

REPRESENTAÇÕES ANTROPOMÓRFICAS – BUSTOS 
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AZULEJARIA DE FIGURA AVULSA DE FABRICO COIMBRÃO 

OBJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EACMC15 EARP36 EARPV10 EARP47 EACMC19 EARPV10 EARPV10 EACMC38 

EARP47 EARP47 EACMC39 EACMC39 EARP13 

EACMC39 

EACMC19 EACMC19 EACMC39 

EARP36 EAC19 EARP47 EARP47 EARP49 EARP49 



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

□□■ 
 

513 

1.1.3. Vasos Floridos.  
 

A autonomização do motivo do vaso florido599, comumente conhecido por 

albarrada, verifica-se na azulejaria portuguesa a partir da 2.ª metade do século 

XVII, constituindo uma tipologia do azulejo português bem diferenciada na 

categoria dos motivos seriados, à semelhança do azulejo de padrão e do azulejo 

de figura avulsa, sendo aplicado com alguma insistência ao longo da primeira 

metade de Setecentos. 

As composições de vasos floridos caracterizam-se pela repetição linear 

desse motivo principal em silhares contínuos, agrupando-se em frisos horizontais, 

constituindo um tema hipoteticamente influenciado pela assimilação neerlandesa 

dos vasos floridos, ou albareli da majólica italiana (CALADO, 1980: 39). Outra 

interpretação é a de que resultará de uma miscigenação de motivos inspirados na 

cerâmica oriental e da influência neerlandesa: vasos chineses ou urnas barrocas, 

inspirados pelos bloompots divulgados por estampas dos Países Baixos, 

componente assinalada por José Meco na sua leitura do vaso florido em azulejo, 

enquanto elemento extraído dos motivos ornamentais divulgados pela gravura 

europeia de finais de Quinhentos e inícios de Seiscentos de origem flamenga 

(MECO, 1989: 152, 213). As representações desses vasos, urnas, ou até cestos, 

são complementadas com uma panóplia de flores em bouquet, integrando 

geralmente camélias, peónias, crisântemos, cravos e túlipas, sendo 

acompanhadas por aves ou, nas versões mais exóticas e, particularmente na 

produção coimbrã, por pequenos leões que lembram os felinos da figuração da 

porcelana chinesa (SMITH, 1968: 232).  

O azulejo português faz a abordagem do motivo da albarrada em múltiplas 

variantes que atestam a capacidade inventiva dos artífices pelo leque alargado de 

soluções conhecidas. Os cambiantes residem em pormenores como o formato da 

peça de suporte das flores, o tipo de flores representado e o modo como estão 

dispostas, a opção pela inclusão de motivos complementares, a representação de 

elementos de suporte / elevação do motivo central ou a sua total ausência. 

                                                      
599 A investigação deste tema originou a publicação de um pequeno estudo incidente na relação do 

motivo dos vasos floridos e a influência de uma gravura de Anna Maria Vaiani publicada no tratado 

De Florum Cultura de Giovanni Battista Ferrari (1633), tendo sido ilustrado com alguns exemplos 

analisados no âmbito da nossa tese de mestrado. Vd. SANTOS, 2011c: 44-57.  
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As albarradas não têm uma preocupação narrativa, servem antes a função 

decorativa do azulejo, constituindo fórmulas versáteis no enriquecimento de 

superfícies murárias de dimensões variáveis. Cumprindo uma lógica de 

desenvolvimento horizontal, o módulo de repetição é concebido em função do 

ponto de equilíbrio entre a proporção da área das paredes a revestir (no sentido 

do seu comprimento linear) e a altura total das mesmas, contando com os ritmos 

da arquitetura subjacente, isto é, com os vãos de portas e janelas. A 

multiplicação desses motivos forma silhares contínuos, guarnecidos com 

cercaduras ou barras, respetivamente consonantes com o menor ou maior 

desenvolvimento do módulo de repetição. Nos casos mais complexos, podem 

complementar-se com outro tipo de motivos, como balaústres, meninos ou outras 

representações antropomórficas que funcionam como motivos de ligação nos 

painéis ornamentais (SIMÕES, 1979: 56). 

Constituem exemplos pioneiros deste tipo os painéis da antiga Capela das 

Almas da Igreja Matriz de São João Batista de Moura, datados de 1651,onde 

surgem três vasos floridos em composições autónomas (SIMÕES, 1997: II, 238-

239; MECO, 1989: 152). Outros exemplos in situ são os painéis de azulejo 

colocados nas ilhargas de uma mesa de altar, e no vão de janela, na Igreja do 

antigo Convento de Nossa Senhora da Esperança em Alcáçovas (Viana do 

Alentejo), de ca.1650-1675. Ligados a este último núcleo, pela evidente 

coincidência formal, são os painéis provenientes do desaparecido Convento de 

Nossa Senhora da Esperança de Lisboa, hoje nas coleções do Museu Nacional 

do Azulejo [Figura 461], Museu Nacional de Arqueologia e Museu Alberto 

Sampaio. Sobre esses painéis João Pedro Monteiro propôs a associação do 

motivo do vaso florido a uma intenção simbólica conectada com a virtude 

teológica da Esperança pela ideia de vida eterna / ressurreição, numa 

associação cristológica, aproximada à simbologia hindu do vaso da fecundidade 

e da árvore da vida600, já assinalada por José Meco (MECO, 1989: 152, 213) – 

interpretação que muito auxilia a leitura iconológica do tema em contextos sacros 

                                                      
600 Enquanto símbolo da imortalidade, centro onde tudo teve o seu princípio, origem e eterna 

renovação do Cosmos. No cristianismo com correspondência cosmogónica à árvore da cruz, por 

meio da qual Cristo foi crucificado no centro do Mundo, e logo, associando-se a morte de Cristo 

como fonte de nova vida. MONTEIRO, 1994: 45-46. 

 
Figura 461 | Vaso florido ladeado por 
papagaios em pintura polícroma. 
Proveniente do antigo Convento de 
N.ª Sr.ª da Esperança de Lisboa. 
ca. 1650, prod. Lisboa. 
Coleção MNAz inv.162Az. 
Foto DDF / IMC. 
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(MONTEIRO, 1991; MONTEIRO, 1994). Também a decoração ornamental do 

revestimento azulejar da Capela de Santo Amaro de Lisboa, de ca.1670-1680, é 

outro exemplo da utilização do motivo do vaso e cesta florida em painéis 

autónomos, ora ladeados por pavões, ora com as asas das cestas encadeadas 

com enrolamentos de acantos (desenho de nítida influência dos grottesche) 

pontuados por aves, anjos e insetos. No revestimento azulejar da Capela de 

Nossa Senhora da Redenção da Quinta da Fonte do Anjo, no concelho de 

Palmela, de ca. 1665-1670 (SIMÕES,1997: I, 198; II, 197; MECO, 1989: 152), 

surge um dos primeiros ensaios compositivos que coloca o motivo do vaso florido 

numa sequência de desenvolvimento linear a partir de um módulo de repetição. 

Será, contudo, na transição de Seiscentos para Setecentos que a albarrada se 

assumirá definitivamente na azulejaria portuguesa, surgindo presente quer na 

arquitetura religiosa, quer na arquitetura civil. 

Sobre a dimensão iconológica do motivo em análise, a descodificação do 

seu significado enquanto tema autónomo é contaminada por alguma fluidez de 

interpretação, estando-lhe associadas várias ideias que vão desde a dimensão 

científica da natureza-morta (no sentido da pura abordagem da taxonomia 

botânica, dentro da perspetiva universal da História Natural) à complexidade da 

visão das flores como amostras de um mundo natural carregado de significados 

ocultos (CHERRY, 2010a: 26, 29).  

Procurando compreender o lugar do valor decorativo da albarrada no 

contexto da construção de ambientes de aparato do Barroco português, para além 

da influência oriental assinalada com a conotação à árvore da vida, o nosso 

entendimento não negligencia a associação ao contexto das mentalidades que 

acompanhou aquele fenómeno artístico na dimensão europeia, e lembra os 

conceitos de vanitas e antivanitas associados à representação de naturezas-

mortas florais.  
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A cultura da imagem simbólica, alegórica e emblemática, e o potencial 

metafórico da imagem do vaso florido – como representação da condição natural 

das flores (com um ciclo de vida breve) associada às noções de fragilidade e 

brevidade da vida terrena e sua natureza ilusória – poderá ser uma via a ter em 

conta no entendimento da sua popularidade enquanto tema autónomo. É disso 

exemplo o sucesso da série de gravuras Polyptolon de Flores de Johann Theodor 

de Bry, datada de ca. 1590, executada a partir de pinturas do artista flamengo 

Jacob Kempener, e constituída por seis gravuras com divisas sobre o tema do 

efémero601, associado ao deleite das flores, onde se representam isoladamente 

seis vasos floridos com diferentes espécies de flores, acompanhados por insetos 

[Figuras 462, 463]. Estas gravuras fornecem distintos modelos de jarras e 

bouquets, e originaram séries sucedâneas por Jan Sadeler (ca.1600) e Pietro 

Paolo Tozzi. Reconhecemos na gravura 2, particularmente nas figuras das 

cariátides aladas e no querubim central a partir do qual pende uma borla de 

passamanaria, possíveis motivos de inspiração para as fórmulas aplicadas nas 

composições de vasos floridos em azulejo do período joanino (ver adiante, 

Tipologias VI e VII). 

Ao mesmo tempo, a antivanitas poderá ser outra via de interpretação 

associada ao vaso florido, representado enquanto tema autónomo: referimo-nos à 

ideia do poder da imagem cristalizada na obra de arte, na vitória sobre o tempo, e 

por outro lado, a ideia do prazer na fruição da beleza natural das flores – enquanto 

elogio à vida. 

                                                      
601 Gv.1 – Flos speculum vitae modo vernat et interat aura; Gv.2 – Floris imago fugax rapidi nos ad 

monit aeri; Gv.3 – Fori par invenis tener est crescentibus annis; Gv.4 – Florem si ostendet feret 

ipso tempore fructum; Gv.5 – O flos sic vernas iuvenili aetate pudorem; Gv.6 – A flore accipias 

honeste vivere discas. Tradução livre: Gv.1. A flor espelha a vida, desponta e morre ao ar; Gv.2. A 

fugacidade da presença da flor alerta para a efemeridade da vida; Gv.3.As flores são como a 

juventude no despontar da vida. Gv.4. Tal como a flor teremos frutos a bom tempo; Gv.5. Ó flor 

como floresces timidamente o pudor da juventude; Gv.6. A flor ensina a viver honestamente. 

 
Figura 462 | Gravura n.º 2 da série 
Polyptolon de Flore de Johann 
Theodor de Bry ca. 1590, publicada 
por Jan Sadeler. 
Fonte: Virtuelles Kupferstichkabinett 

 

 
Figura 462a | Pormenor. 

 
 

 
Figura 463 | Gravura n.º 3 da série 
Polyptolon de Flore de Johann 
Theodor de Bry ca. 1590, publicada 
por Jan Sadeler. 
Fonte: Virtuelles Kupferstichkabinett. 
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Na pintura quinhentista, a albarrada propriamente dita – peça cerâmica 

destinada a conter flores e assumindo a forma de jarra bojuda com duas asas – 

surge integrada em cenas narrativas de temática religiosa, como no caso da 

representação da Anunciação do Senhor, enquanto atributo iconográfico 

(CASIMIRO, 2004: 1979-1990). Para as décadas finais do século XVI, em 

gravuras de carácter ornamental da escola flamenga, observa-se o vaso florido 

por entre o léxico formal das composições de grottesche, numa antecipação da 

larga difusão e popularidade que aquele motivo alcançará no século seguinte602. 

Reportamo-nos a gravuras que o incluem como elemento acessório, combinado 

com outras componentes formais, como se pode observar por exemplo numa 

gravura da série Archetypa studiaque (1592) de Jacob Hoefnagel e Joris 

Hoefnagel, numa estampa da série Desenhos ornamentais com retratos de Reis 

e Heróis, gravada por Nicolaas de Bruyn e publicada em Antuérpia no ano de 

1594, ou na gravura do frontispício da série Volatilium Varii Generis Effigies, 

série de 12 gravuras de Nicolaas de Bruyn, publicada por Carel Allard em 

Amsterdão, datada de 1594 (reeditada entre 1663 e1709) [Figuras 464, 465]. 

A gravura de abertura da série Florilegium, constituída por 24 gravuras 

sobre flores, da autoria de Adriaen Collaert, de ca.1587-1589, deverá 

corresponder a um dos primeiros exemplos de gravuras que fazem a 

representação autónoma e individualizada do vaso florido [Figura 466]. A 

propagação do tema por via da gravura estará definitivamente assumida em 

pleno século XVII e alargar-se-á pela centúria seguinte como testemunha o 

trabalho de vários artistas dedicados ao tema, entre os quais o já citado Johann 

Theodor de Bry. Uma gravura de Anna Maria Vaiani, presente na quarta e última 

                                                      
602 Confirma a afirmação do tema do vaso de flores no mercado artístico europeu entre os séculos 

XVII e XVIII, a datação dilatada de várias séries gravadas incidentes no tema, assim como a 

dispersão de obras pictóricas saídas do pincel de artistas de vários pontos da Europa. No Norte de 

Europa, nomeadamente nos Países Baixos, temos Ambrosius I Bosschaert (1573-1621) como um 

dos mais fecundos pintores de flores. A Sul, olhando a produção do Siglo de Oro espanhol, 

constata-se que o motivo do florero foi abundantemente trabalhado sendo exemplo as obras de 

artistas como Juan Sánchez Cotán (1560-1627), Diego Valentín Diaz (1586 - 1660), Juan Van der 

Hamen (1596-1631), Juan de Espinosa (1605/1610-1671), Tomás Hiepes (1610-1674), Juan 

Fernández, el Labrador (ativo entre 1629 e 1636), Juan de Arellano (1614-1676), Bartolomé Pérez 

(1634-1698), Gabriel de la Corte (1648-1694), presentes em coleções privadas e em museus. Vd. 

CHERRY, 2010b: 99-107. 

 
Figura 464 | Archetypa studiaque 
Separador da Pars secunda. 
1592, Jacob Hoefnagel e Joris 
Hoefnagel. 
Fonte: Universities of Strasbourg 
Digital Library. 
 

 
Figura 464a | Pormenor. 
 

 
Figura 465 | Gravura da serie 
Desenhos ornamentais com retratos 
de Reis e Heróis, gravada por Nicolaas 
de Bruyn. 
1594, Antuérpia. 
Coleção British Museum. 
 

 
Figura 465a | Pormenor. 
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parte do tratado seiscentista italiano De Florum Cultura603 da autoria do padre 

jesuíta Giovanni Battista Ferrari (1584-1655)604, cuja primeira edição foi impressa 

em Roma no ano de 1633, de importância sobejamente conhecida para a história 

da botânica e para a arte dos jardins, comprova o impacto da difusão do motivo 

ornamental do vaso florido. A estampa em causa faz representar uma jarra com 

                                                      
603 FERRARI, Giovanni Battista, 1633 – De Florum Cultura libri IV. Roma: execudebat Stephanus 

Paulinus. A biblioteca do Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra tem um 

exemplar da primeira edição deste tratado, o qual consultámos para este trabalho de investigação. 

Conhecemos também uma versão digital da edição latina impressa em Amsterdão em 1646 na 

Bayerische Staatsbibliothek. Disponível em:  

<http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10228626-2> 

[consult. 15 Ago. 2010].  

Enquanto um dos mais importantes tratados seiscentistas italianos sobre floricultura, horticultura e 

jardins, esta obra, dedicada pelo autor ao Cardeal Francesco Barberini – célebre patrono das artes 

e ciências da Roma de Urbano VIII, que lhe financia a obra (SERAFINI, 2005) – é ilustrada por um 

amplo conjunto de gravuras da autoria de vários artistas de renome à época em Itália como Pietro 

da Cortona (1596-1669), Guido Reni (1575-1642), Andrea Sacchi (1599-1661) e ainda Johann 

Friedrich Greuter (1590-1662), Claude Mellan (1698-1688) e Anna Maria Vaiani (pintora e 

gravadora florentina próxima a Claude Mellan, ativa em Roma ca.1620-1630). A obra revela um 

texto teórico fundamental para o entendimento iconológico do motivo do vaso florido enquanto 

objeto de deleite sobre a beleza das flores. Refletindo o gosto italiano na arte dos jardins, nas 

ornamentações florais em contextos privados e públicos (como a utilização das flores na arte 

efémera aplicada às celebrações religiosas, ou a aplicação das flores para fins de bem-estar, caso 

do fabrico de essências para fins olfativos ou degustativos), a obra De Florum Cultura é muito mais 

do que um manual de botânica dedicado ao cultivo de plantas ornamentais, assumindo-se também 

como objeto refinado que auxilia o cultivo da beleza, refletindo, em sua medida, o ambiente cultural 

do papado de Urbano VIII e a sua influência no fenómeno artístico. Vd. SANTOS, 2011c: 46-48.  

604 Natural de Siena, o jesuíta Giovanni B. Ferrari foi professor de Hebraico e Retórica no Colégio 

de Jesus de Roma, e também botânico sendo, nessa condição, conselheiro para a horticultura e 

floricultura da família do Papa Urbano VIII. Para além da publicação de um léxico em Sírio e um 

tratado de retórica intitulado Orationes, Ferrari ficou célebre pelos seus dois tratados de botânica 

De Florum Cultura (1633) e Hesperides sive de Malorum Aureorum Cultura et Usu (1646), este 

último associado a Cassiano dal Pozzo (1588-1657), secretário do cardeal Francesco Barberini e 

seu amigo próximo, dedicado também a estudos sobre citrinos, o qual apresenta um conjunto 

variado de gravuras produzidas por artistas de renome como Cornelis Bloemaert, Nicolas Joseph 

Foucault, Pietro da Cortona, Andrea Sacchi, Nicolas Poussin, Pietro Paolo Ubaldini, F. Perier, 

Francesco Albani, Philippe Gagliard, F. Ramanelli, Guido Reni, Dominic Zampieri e H. Rinaldi. Vd. 

SANTOS, 2011c: 47. 

 
Figura 466 | Gravura de abertura da 
série Florilegium. 
ca.1587-1589, Adriaen Collaert. 
Coleção British Musem. 

 

 
Figura 467 | Vaso de Flores. 
Gravura de Anna Maria Vaiani  
incluída na 1.ª Edição do tratado De 
Florum Cultura de 1633. 
Fonte: University of Delaware Library. 
Disponível 
em:<http://www.lib.udel.edu/ud/spec/
exhibits/hort/hortimages/ferrari.jpg> 
[consult. 20 de Set. 2010]. 
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flores, como ilustração de uma das propostas de apresentação ornamental de 

flores concebida por Giovanni Battista Ferrari [Figura 467], e enquadra-se no 

padrão clássico verificado noutras gravuras dedicadas ao mesmo tema, difundidas 

a partir de centros do norte da Europa: jarra com bouquet de flores dispostas em 

sentido radial a partir do bocal da jarra que se apresenta colocada sobre um 

embasamento que faz elevar o motivo representado. Exemplos posteriores são as 

gravuras do holandês Carel Allard (1648-1709), datada de ca. 1660-1709 [Figura 

468], ou de Henry Fletcher na série The Twelve Months of Flowers (a partir de 

pinturas de Pieter Casteels) de 1730.  

Também na pintura do século XVIII é reconhecível a persistência do motivo 

do vaso-jarra de flores trabalhado enquanto tema autónomo, prendendo, por 

exemplo, a atenção do artista holandês Jan van Huysum (1682-1749) de que são 

exemplos as várias obras identificadas como sendo de sua autoria, casos de 

Natureza-Morta com flores de 1723 da coleção do Rijksmuseum [Figura 469], 

Bouquet de flores em urna, de 1724, pertencente ao Los Angeles County Museum 

of Art, ou Vaso de flores em nicho, obra datada de ca. 1720-1740, da coleção do 

Museu do Louvre. 

Face ao sucesso das flores e vasos floridos enquanto motivos vinculados 

ao género pictórico da natureza morta, amplamente difundida pela matriz gravada 

norte europeia como vimos, também a azulejaria neerlandesa seiscentista opta 

por incluir o motivo do vaso florido no conjunto temático da sua produção de figura 

avulsa [Figura 470]. Painéis de azulejos com a representação exclusiva deste 

motivo tornam-se comuns naquela produção apenas em pleno século XVIII. 

Confirmando a influência da gravura no azulejo holandês, Wilhelm Joliet divulgou 

uma estampa de Carel Allard (1648-1709), baseada numa pintura de Cornelis 

Danckerts (1664-1717), que serviu de inspiração a um painel de azulejos 

setecentista proveniente da fachada de uma olaria de Roterdão (JOLIET, 1994; 

JOLIET, 1999a) [Figura 471]. Na mesma linha de investigação, o mesmo autor 

dedicou-se ao estudo dos vasos floridos presentes no palácio de Augustusburg, 

sistematizando-os por tipologias e propondo algumas fontes gráficas (JOLIET, 

s.d.), bem como esclareceu a datação dos azulejos daquele tema, atribuídos à 

produção de Roterdão, aplicados no Trianon de Porcelaine, no Château de 

Rambouillet, no orfanato de Sommelsdijk e no pavilhão de Amalienburg do 

 
Figura 468 | Gravura de vaso florido. 
ca.1660-1709, Carel Allard. 
Fonte: JOLIET, 1994; JOLIET, 1999a. 

 

 
Figura 469 | Natureza-morta com 
flores. 
1723, Jan van Huysum.  
Coleção Rijksmuseum. 
 

 
Figura 470 | Azulejo de figura avulsa 
com motivo de vaso florido. 
1620-1640, Produção neerlandesa. 
Coleção Nederlands Tegelmuseum. 
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complexo de Nymphenburg em Munique, situando as peças na década de 1720, 

com base na datação das fontes gravadas (JOLIET, 1999b; JOLIET, 2009). 

A relação entre estampa e azulejaria foi comprovada para os painéis da 

igreja do antigo Convento de Nossa Senhora da Esperança de Alcáçovas (Viana 

do Alentejo) e das coleções do MNAz, MNArq e MAS, provenientes do Convento 

de Nossa Senhora da Esperança de Lisboa, já mencionados: apurou-se a 

influência de uma gravura de J. Picquet Jr.605, datada entre 1620-1650, 

pertencente à Biblioteca Nacional de Lisboa (MONTEIRO, 1991: 33-43; MATOS, 

2009: 52), da qual se retirou o desenho da jarra. A coleção de gravuras do Museu 

Vitoria and Albert de Londres inclui uma gravura semelhante à da coleção da 

Biblioteca Nacional de Lisboa, publicada pelo gravador Michael Snyders de 

Antuérpia [Figura 472], de qualidade descritiva superior à publicada por J. Picquet 

Jr.. A estampa da coleção portuguesa surge inserida no álbum de modelos 

ornamentais proveniente do antigo Convento de Nossa Senhora da Graça de 

Lisboa, no qual se inclui também a série Raccolta di vasi diversi da autoria do 

artista florentino Stefano della Bella, datada de ca. 1640, e, como o título indica, 

também dedicada ao tema do vaso de flores. 

Se a produção de Lisboa se mostra profícua em variantes para um mesmo 

motivo, prolongando a sua utilização até à década de 1730, as olarias de Coimbra 

acompanharam também a tendência, e irão integrar o vaso florido no seu 

reportório de soluções para composições seriadas. Assimilando a alteração do 

cromatismo, que fez vingar o azul como cor exclusiva na produção azulejar 

portuguesa para a primeira metade de Setecentos, na azulejaria de fabrico 

coimbrão conhecem-se os exemplares mais recuados para 1701-1702, 

associados à obra do oleiro e pintor de azulejo Agostinho de Paiva I (ca.1695-

†1734). Reportamo-nos aos conjuntos aplicados no piso 1 do Claustro dos Gerais 

(1702) e na Sala do Exame Privado (1701-1702) no Paço das Escolas da 

Universidade de Coimbra, resultantes da pareceria entre o referido oleiro e o 

ladrilhador José de Góis (atv.1696-†1731). As propostas compositivas dos 

conjuntos referidos revelam-se muito arreigadas ainda à tradição maneirista, 
                                                      
605 Artista francês que se poderá associar a Jean Picquet (seu pai?) com obra gravada conhecida 

para cartografia francesa seiscentista e também para retrato, ativo entre 1620-1650. MEYER, 

2000, 28-29. Para Jean Picquet (ca.1600-1650) conhecem-se também gravuras de uma série de 

seis peças sucedânea da de Jean Theodor de Bry, publicada por Jean Messager.  

 
Figura 471 | Painel de azulejos 
outrora aplicado em fachada de 
oficina de azulejos em Roterdão. 
Década de 1720, produção 
neerlandesa (Roterdão). 
Fonte: JOLIET, 1994; JOLIET, 1999a. 
 

 
Figura 472 | Gravura com motivo de 
vaso florido. 
ca.1614. 
Publicada por Michael Snyders. 
Coleção Vitoria&Albert Museum. 
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constituindo o modelo do Claustro dos Gerais uma tipologia muito difundida por 

aquele centro cerâmico na sua fase inicial de produção, tendo originado subtipos 

com semelhante impacto no meio. 

Com base nas várias amostras recolhidas in situ606, apresentamos uma 

leitura tipológica para a representação do motivo do vaso florido na produção 

azulejar das olarias coimbrãs [Quadro 42 e páginas seguintes]. As tipologias 

apuradas, juntamente com algumas variantes conhecidas, revelam como a 

apropriação daquele tema se desenvolveu na azulejaria produzida na 1.ª metade 

de Setecentos em Coimbra, sendo possível uma leitura evolutiva das formas 

através do quadro proposto. 

Aliando o carácter ornamental à funcionalidade desejada para um produto 

de produção em série, que se quer infalível na sua adaptação a espaços de 

diversas características arquitetónicas, as composições das albarradas 

setecentistas conhecidas para Coimbra distinguem-se das de Lisboa pela 

irreverência de alguns elementos formais introduzidos, e seu desenho ingénuo, 

sendo aspeto comum a apresentação simétrica do bouquet colocado numa jarra 

ou vaso decorados com motivos de grottesche. 

Globalmente, o efeito das composições para as várias tipologias 

identificadas é estático, com a marcação do eixo central bem vincado, sendo a 

axialidade denunciada pela sequência do jarro e de flores representadas 

frontalmente, colocados na mesma linha, principalmente nas tipologias da primeira 

produção. Sobre a importância da simetria é de ressalvar que o eixo axial bem 

definido facilita o desenvolvimento e a articulação das várias unidades que 

compõem o módulo de repetição, tendo como objetivo derradeiro o equilíbrio 

compositivo advindo da simetria perfeita desenhada a partir desse eixo. A 

disposição do bouquet é muito formal e presa à distribuição radial das diversas 

espécies representadas, cujas flores encontram igual correspondência à esquerda 

e à direita da composição. É também manifesta alguma limitação na capacidade 

descritiva no que toca à variedade de espécies de flores representadas: se a 

diversidade observada poderá apontar o recurso a um florilégio, a dificuldade na 

sua identificação concreta por parte do observador aponta, eventualmente, os 

limites técnicos do pintor de azulejo ao nível do desenho ou a sua irreverência 

                                                      
606 Vd. Quadro 42. 
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criativa ao ultrapassar a fonte gráfica gerando formas híbridas, fruto apenas da 

sua imaginação. Como referimos ao tratar do azulejo de figura avulsa, na 

confrontação entre as duas categorias para a mesma produção atribuída a 

Agostinho de Paiva, verificam-se formas fitomórficas coincidentes, um aspeto 

extensivo também aos motivos complementares zoomórficos verificados nos 

vasos floridos. 

Para além do efeito expandido do bouquet de flores ser uma constante, 

surgindo mais ou menos contido consoante a dimensão do módulo de repetição, 

constata-se uma evolução da colocação do motivo no espaço compositivo com 

intenção ilusionista, pela inclusão de um elemento que serve de supedâneo para 

elevação da jarra. Esse elemento de projeção vertical apresenta diversas 

soluções, variando desde a simulação de um montículo até à representação de 

uma base arquitetónica de matriz clássica sobre a qual descansa a albarrada, por 

vezes com sugestão tridimensional, pela projeção perspética do plano horizontal, 

de modo a conferir profundidade à composição e, consequentemente, ao próprio 

motivo representado.  

Identificamos como Tipologia I o tipo de composições de vasos floridos 

asados, ladeados por papagaios, de módulo 9x6, que é possível encontrar na 

galeria superior do claustro dos Gerais, no Paço das Escolas da Universidade de 

Coimbra [Figura 473]. Os núcleos identificados para esta tipologia correspondem 

à produção da olaria de Agostinho de Paiva I, conforme a atribuição que fazemos 

com base nas afinidades técnicas e formais e na documentação conhecida para o 

núcleo âncora do Paço das Escolas que revelou a data, 1702, bem como o nome 

dos intervenientes conhecidos naquela obra de azulejo, nomeadamente o referido 

oleiro e o mestre ladrilhador José de Góis (CORREIA, 1946: 146). Esta tipologia 

apresenta uma variante – Ia – que se distingue pela substituição do desenho do 

elemento vegetal no bico dos papagaios (galho curto de três folhas) por uma 

ramagem contracurvada florida e a inclusão de dois pássaros esvoaçantes, um de 

cada lado, no topo do bouquet 607 [Figura 474]. O motivo principal de repetição 

pode apresentar-se sequencialmente sob quatro variantes: 1. sem interrupções 

(claustro imperfeito do Colégio de Santo Agostinho de Coimbra); 2. intercalado por 

azulejos brancos (galeria superior do claustro dos Gerais); 3. alternados com 

                                                      
607 Vd. Vol.3, EACMC9, EACMC14. 

 
Figura 473 | Módulo de repetição de 
composição de vasos floridos 
ladeados por papagaios aplicada no 
Claustro dos Gerais do Paço das 
Escolas da Universidade de Coimbra. 
Vaso florido (Tipologia I) em 
alternância com azulejos brancos. 
1702, Agostinho de Paiva oleiro e José 
de Góis mestre ladrilhador. 
FA 

 

 
Figura 474 | Módulo de repetição de 
composição de vasos floridos aplicada 
no vestíbulo da antiga livraria do 
Colégio de N.ª Sr.ª do Carmo de 
Coimbra. 
Vaso florido (Tipologia Ia) em 
alternância com balaústres. 
Inícios do século XVIII, Agostinho de 
Paiva atrib. 
FA 
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balaústres (átrio da livraria do Colégio do Carmo de Coimbra), 4. intercalados por 

balaústres e meninos com cornucópias de flores608 (átrio da portaria do Colégio da 

Graça de Coimbra).  

Trata-se de uma tipologia que reuniu grande sucesso no meio, sobretudo a 

variante Ia, sendo possível observá-la in situ em vários edifícios da cidade e 

região, sobretudo no âmbito da arquitetura paroquial e monástico-conventual, 

constituindo exemplos alguns colégios das Ordens religiosas em Coimbra 

(SANTOS, 2007: 154-165), o Convento de Santa-Clara-a-Nova da mesma cidade, 

ou a Capela de Nossa Senhora da Conceição de Buarcos (Figueira da Foz). 

Também em núcleos associados a exemplares descontextualizados encontramos 

a mesma tipologia com alguma incidência: caso do Museu Nacional do Azulejo, 

onde para além de um painel representativo desta tipologia, numa composição 

acompanhada com a barra B-48 (MNAz inv.517), existe também um painel de 

módulo mais reduzido que poderá constituir um ensaio para aquela (MNAz 

inv.164) [Figura 475], ambos de proveniência desconhecida; ou da Casa-Museu 

Bissaya Barreto, cuja superfície do muro que cerca o jardim apresenta a tipologia 

em abordagem, também na variante Ia, desconhecendo-se igualmente a sua 

colocação original. Outro núcleo com memória onde reconhecemos a sua 

aplicação é o do Colégio da Trindade em Coimbra, nomeadamente na loggia 

sobreposta à igreja. Virada a sul, contemplando a belíssima vista sobre o 

Mondego, de acordo com um registo fotográfico constante do estudo de António 

de Vasconcelos sobre Os Colégios Universitários de Coimbra publicado em 1938 

(VASCONCELOS, 1987: I, estampa XLVIII), apresentava um longo silhar contínuo 

de vasos floridos (tipologia Ia) em alternância com balaústres e tendo como 

guarnição a barra B-39, aplicado como espaldar dos bancos daquele espaço de 

contemplação meditativa [Figura 476]. 

De datação aproximada à tipologia anteriormente descrita, e também 

produto da oficina de Agostinho de Paiva, é a Tipologia II que é possível encontrar 

na Sala do Exame Privado no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra609, 

  

                                                      
608 Solução semelhante à verificada no conjunto azulejar no interior da Igreja do antigo Convento 

dos Loios em Évora, datado de 1711 e associado a António de Oliveira Bernardes (MECO, 1989: 

154). 

609 Vd. Vol.3, EAC4. 

 
Figura 475 | Painel de composição de 
vaso florido 4x3. 
Coleção MNAz inv.164. 
Foto DDF/ IMC. 
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obra documentada para 1701-1702, onde interveio o referido artífice mencionado 

como oleiro e pintor de azulejo, e, uma vez mais, José de Góis ladrilhador, seu 

parceiro laboral (CORREIA, 1946: 152-154). Este conjunto constitui o núcleo 

âncora para a atribuição ao mesmo oleiro e pintor de azulejo, dos espécimes 

colocados no espaldar da fonte no jardim da Quinta da Copeira610, localizada nos 

arredores da cidade do Mondego, numa solução de aplicação dos vasos floridos 

por alternância com azulejos brancos e azulejos de figura avulsa. O motivo é 

derivado da tipologia atrás descrita, com o mesmo tipo de vaso-albarrada, de duas 

asas, adaptando-se a um módulo de repetição de menor dimensão, 7x4, o que 

implicou a redução da folhagem e flores do bouquet. Outra alteração é a 

simplificação do elemento de elevação do motivo, mais discreto e circunscrito a 

uma sombra, bem como dos elementos complementares, substituindo os 

papagaios por pequenas corujas e eliminando as aves esvoaçantes no topo da 

composição [Figura 477]. 

A Tipologia III sugere também algumas afinidades técnicas e formais com 

as anteriormente referidas. Data seguramente do 1.º quartel do século XVIII, e é 

mais um produto da olaria de Agostinho de Paiva, tal como indicam os dados 

documentais recolhidos por Santos Simões no Arquivo do Museu Grão Vasco, 

relativos à obra de azulejaria da Sé de Viseu (SIMÕES, 1979: 127-128). A par do 

                                                      
610 Vd. Vol.3, EAC2. 

Figura 476 | Registo fotográfico da loggia voltada a sul do antigo Colégio da 
Trindade de Coimbra, sobreposta à igreja, onde se observa a aplicação de 
silhar de albarradas como espaldar do banco corrido. 
Fonte: VASCONCELOS, 1987: I, estampa XLVIII. 

 
Figura 477 | Módulo de repetição 
de composição de vasos floridos 
aplicada na Sala do Exame Privado 
do Paço das Escolas da 
Universidade de Coimbra. 
Vaso florido ladeado por corujas 
(Tipologia II) em alternância com 
azulejos brancos. 
1701-1702, Agostinho de Paiva 
oleiro e pintor de azulejos e José de 
Góis mestre ladrilhador. 
FA 
 

 
Figura 478 | Módulo de repetição 
de composição de vasos e cestos 
floridos dispostos alternadamente, 
ladeados por corujas e por leões, 
respetivamente (Tipologia III). 
Claustro principal do Colégio de 
Sto. Agostinho de Coimbra. 
Inícios do século XVIII, Agostinho 
de Paiva atrib. 
FA 
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núcleo viseense, apenas os azulejos do antigo Colégio de Santo Agostinho de 

Coimbra (claustro principal e corredor do lado da Santa Casa da Misericórdia de 

Coimbra) [Figuras 478-478a] constituem a amostragem desta terceira tipologia, 

podendo ser considerada rara no contexto regional e nacional. Volta a reduzir o 

tamanho do módulo de repetição para 5x4, e consiste numa das mais 

interessantes soluções compositivas de vasos floridos, pela alternância de vasos 

e cestos floridos ladeados, respetivamente, por corujas e leões. O desenho da 

jarra é o mais elaborado das várias propostas conectadas com a produção de 

Agostinho de Paiva, apresentando forte feição maneirista pela inclusão no bojo de 

carrancas de filiação nos motivos de grotesche. A cesta procura mimetizar com 

grande nível descritivo os trabalhos de verga, em trama cruzada diagonalmente. 

Seguindo uma linha evolutiva de análise das tipologias atrás descritas 

chegamos até à fórmula compositiva que mantem o mesmo tipo de vaso asado, 

alterando ligeiramente o perfil recortado das asas, elevando-o através da sua 

colocação sobre um plinto, no qual descansam duas cotovias. Os vasos floridos 

desta Tipologia IV, de módulo reduzido, 6x3, distinguem-se pelo bouquet estreito, 

de efeito expandido muito contido à saída do bocal, e pela novidade da sugestão 

de profundidade conferida pela representação perspética do plano horizontal onde 

descansa a jarra [Figura 479]. Identificámos três variantes distintas que 

introduzem algumas alterações ao modelo inicial: na variante IVa a jarra inclui dois 

elementos fitomórficos (tipo brincos) a pender de cada asa [Figura 480]; a 

variante IVb reduz a dimensão do módulo para 6x2, e apresenta a jarra sem asas; 

por fim, a variante IVc volta a aumentar o módulo para 9x4, colocando as cotovias 

pousadas em duas patas e a moldura de quarto de bocel da base decorada por 

gomos. A sequência compositiva onde surge esta tipologia apresenta quatro 

variáveis: 1. sem espaços; 2. intercalados por azulejos brancos; 3. intercalados 

por azulejos de figura avulsa [Figura 480]; e 4. intercalados por balaustres, 

meninos com cornucópias e damas de penteado à la fontange, em alternância.  

De mão distinta das tipologias anteriormente descritas e associadas à 

produção de Agostinho de Paiva, é a Tipologia V, devendo ser posterior e 

possivelmente sucedânea, suspeita baseada nas evidências formais que acusam 

um modelo mais complexo, com acrescida carga ornamental e léxico formal 

dentro do gosto joanino. Correspondendo a uma fórmula evolutiva final das 

tipologias anteriormente descritas, voltando a aumentar a dimensão do módulo 

 
Figura 478a | Pormenor. 
 
 
 
 
 

 
Figura 479 | Módulo de repetição de 
composição de vaso florido ladeado 
por cotovias e elevado sobre base 
arquitetónica (Tipologia IV). 
Inícios do século XVIII. 
Claustro do Colégio de Santo António 
da Pedreira de Coimbra. 
FA 

 

 
Figura 480 | Vaso florido (Tipologia 
IVa) em alternância com azulejos de 
figura avulsa. 
Inícios do século XVIII. 
Dependências da portaria do Colégio 
de N.ª Sr.ª da Graça de Coimbra. 
FA. 
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de repetição para 8x4, a composição desta tipologia dá especial enfase à jarra, 

complexificando a sua decoração com a adição de elementos vegetalistas e duas 

serpentes colocadas ao nível do pé, apresentando-a elevada sob um 

embasamento arquitetónico, representado em perspetiva frontal e guarnecido 

Figura 481 | Pormenor de composição de 
vasos floridos (Tipologia IV) da antiga 
capela (desaparecida) do dormitório do 
Colégio de Santo Agostinho de Coimbra, 
em alternância com balaustres e meninos 
com cornucópias.  
1.º quartel século XVIII. 
Foto Fundo Fotográfico Azulejaria 
Portuguesa/ João Miguel dos Santos 
Simões – Coleções digitalizadas da 
Fundação Calouste Gulbenkian. 

Figura 482 | Composição de vasos floridos (Tipologia IVc) em alternância com balaustres, meninos 
com cornucópias floridas e damas de penteado à la fontange. 
Proposta de reconstituição de silhar com painéis provenientes do antigo Mosteiro de S. Bento de Avé 
Maria do Porto, atualmente na Biblioteca Pública Municipal do Porto. 
1.º quartel século XVIII. 
FA 
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também com decoração vegetalista, sem as habituais aves de cada lado. O 

bouquet secundariza-se, estreitando a sua distribuição radial, e apresentando as 

hastes das flores de desenho mais leve e miúdo. Encontrámos esta tipologia in 

situ apenas no corredor do dormitório do antigo Colégio de N.ª Sr.ª da Graça de 

Coimbra, numa composição guarnecida com a barra de enrolamentos de acantos 

B-Cbr3, apresentando-se em alternância com meninos com cornucópias floridas 

também sobre bases arquitetónicas [Figura 483, 484].  

Já para pleno século XVIII, o estatismo das versões iniciais, ainda muito 

arreigadas à tradição maneirista, dá lugar à conceção barroca do motivo do vaso 

florido acrescentando ao motivo principal alguns ornatos característicos ao léxico 

ornamental do período joanino, como palmitos, grinaldas, volutas, querubins, 

delfins ou dragões. As versões coimbrãs de transição para o 2.º quartel do século 

XVIII – Tipologia V – começam por adicionar barras de enrolamentos de acantos 

como emolduramento das composições. Já as mais tardias, à semelhança do 

verificado na restante produção nacional, vão complexificar o módulo de 

repetição, cujo desenho passa a operar o encadeamento de vários ornamentos, 

podendo assumir emolduramentos mais elaborados já enquadrados numa 

conceção de estruturas arquitetónicas fingidas, colocando o motivo principal em 

reservas centrais do painel.  

Acusando a influência lisboeta temos as Tipologia VI e VII, que apresentam 

estruturas compositivas mais complexas, distanciando-se das fórmulas aplicadas 

nas tipologias anteriormente descritas. O princípio compositivo destaca três 

componentes formais: 1. o vaso florido (motivo principal); 2. os elementos 

ornamentais que o enquadram (ornatos encadeados); 3. um elemento 

complementar (palmito ou jarra de flores de menor dimensão), de projeção 

secundária, que funciona como ligação entre os motivos principais na sua 

disposição linear. Para estas tipologias os exemplares in situ são raros, limitados 

a apenas um núcleo para cada uma, tal como descrevemos seguidamente. 

A Tipologia VI encontra-se aplicada no coro baixo do Convento de Santa 

Teresa de Coimbra, sem qualquer tipo de guarnição, e apresenta como motivo 

principal uma taça florida elevada sobre um supedâneo com volutas, ladeada ao 

nível da base por dragões, um de cada lado, e ao nível da taça por duas cariátides 

aladas, de tronco a três quartos e cabeça de perfil, cujas caudas se entrelaçam 

nos dragões. Sob o vaso, na zona de remate superior da composição, desenham-

 
Figura 483 | Vaso florido (Tipologia 
V) Finais do 1.º quartel do século 
XVIII. 
Dormitório do Colégio de N.ª Sr.ª da 
Graça de Coimbra 
FA 
 

 
Figura 484 | Elementos de 
alternância com o motivo principal da 
Tipologia V. Finais do 1.º quartel do 
século XVIII. 
Dormitório do Colégio de N.ª Sr.ª da 
Graça de Coimbra. 
FA 
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se, mantendo a distribuição simétrica, duas grinaldas de flores e frutos, suspensas 

a partir de dois elementos em curva e contracurva que descansam sobre a cabeça 

das cariátides aladas e, ao mesmo tempo, enquadram uma folha de acanto 

central. Como elemento complementar e articulador da sequência de repetição 

linear está uma pequena jarra de flores, de bouquet estreito, elevada também 

sobre supedâneo, e colocada sob um querubim a partir do qual pende uma borla 

de passamanaria [Figura 485]. 

Quanto à Tipologia VII, que encontramos apenas aplicada num corredor do 

1.º piso do antigo Colégio de São Jerónimo de Coimbra, consiste na adoção de 

um modelo lisboeta de grande sucesso no período da Grande Produção Joanina, 

presente, por exemplo, na Igreja Matriz de Sobral de Monte Agraço (1738), no 

claustro do antigo Convento de Santo António dos Capuchos de Lisboa [Figura 

486], ou na galilé da capela do Palácio da Mitra de Santo Antão do Tojal. A 

fórmula que se observa no referido núcleo azulejar de fabrico coimbrão, apesar de 

manter exatamente o mesmo desenho dos vários motivos e sequência verificada 

nos núcleos de Sobral de Monte Agraço ou do Convento de Santo António dos 

Capuchos, assume um caracter muito mais ornamental do que seriado, já que 

opta pela solução do seu agrupamento em pares de reservas individualizadas, e 

com um enquadramento aproximado a uma estrutura arquitetónica, quebrando a 

tradicional sequência linear dos vários motivos pela colocação de espaldares 

recortados sobre cada par de vasos floridos [Figura 487]. O motivo principal 

consiste num vaso florido com as asas decoradas por figuras aladas, 

representadas de perfil, e ornatos de acanto no bojo, apresentando-se elevado 

por plinto, com o plano horizontal em representação perspética. Ao nível da base, 

a cada lado, surgem em primeiro plano golfinhos de cauda serpentinada, da qual 

se projetam grinaldas de flores que pendem das asas do vaso. Como fundo 

desenha-se uma reserva recortada neutra, a branco, delimitada por formas em 

curva e contracurva de disposição simétrica. Fora das reservas o fundo 

apresenta-se preenchido a azul e são desenhados os elementos complementares 

da sequência das composições, consistindo em jarras de menor dimensão, sem 

asas, que descansam sobre plintos, e apresentam palmitos encimados por 

querubins. A conceção arquitetónica do enquadramento é denunciada pela 

inclusão de um embasamento arquitetónico fingido em perspetiva. 

 

 
Figura 485 | Pormenor do módulo de 
repetição de composição de vasos 
floridos (Tipologia VI) do silhar aplicado 
no coro baixo do Convento de Santa 
Teresa de Coimbra. 
2.º quartel do século XVIII. 
Detalhe de foto cedida por Suzana 
Carrusca. 
 
 

 
Figura 486 | Pormenor de composição 
de vasos floridos aplicado no claustro 
do antigo Convento de Santo António 
dos Capuchos de Lisboa.  
1.ª metade do século XVIII, produção 
de Lisboa. 
Foto RTEACJMSS. 
 
 

 
Figura 487 | Pormenor de composição 
de vasos floridos (Tipologia VII) 
aplicado em corredor no 1.º piso do 
antigo Colégio de São Jerónimo de 
Coimbra. 
2.º quartel do século XVIII. 
FA 
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A diversidade de fórmulas aplicadas na tipologia de vasos floridos da 

produção azulejar coimbrã setecentista aponta para uma conceção independente 

a um mesmo protótipo. As várias soluções recorridas pelos artífices 

conimbricenses, com diferentes formas e sequências compositivas, demonstram 

como foram férteis na criação de soluções decorativas originais e versáteis na sua 

aplicação, parecendo-nos que a apropriação da matriz gravada se fez de forma 

inventiva pela fusão de múltiplas referências visuais. 
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QUADRO 42 
NÚCLEOS CONHECIDOS COM COMPOSIÇÕES DE VASOS FLORIDOS DE FABRICO COIMBRÃO 

Século XVIII 
TIPOLOGIA I | Produção Agostinho de Paiva 

EAC4, Paço das Escolas da Universidade de Coimbra 
– Claustro dos Gerais (1702).  

Alternância com azulejos brancos, complemento com composições 
ornamentais (festões verticais de frutos e flores, suspensos por argolas) | 
barra B-Cbr2. 

Variante Ia 
EACMC9, Colégio de Santo Agostinho de Coimbra – 
claustro imperfeito. 

Disposição sequencial, sem intervalos | barra B-48. 

EACMC14, Convento de Santa Clara-a-Nova de 
Coimbra – Refeitório. 

Em alternância com azulejos de figura avulsa | barra B-56 (variante a azul). 

EACMC16, Colégio de N.ª Sr.ª da Graça de Coimbra – 
átrio da portaria 

Em alternância com balaústres e meninos com cornucópias floridas | barra 
B-48. 

EACMC18, Colégio de N.ª Sr.ª do Carmo de Coimbra 
– vestíbulo da livraria 

Em alternância com balaústres | barra B-48. 

EACMC37, Mosteiro de Santa Maria de Salzedas – 
Claustro do Capítulo (ca.1700). 

Disposição sequencial, sem intervalos | barra B-48. 

EACMC38, Mosteiro de São João de Tarouca –
desaparecido conjunto do claustro e ala dos monges. 

Barra B-48 (SEBASTIAN & CASTRO, 2003: 172). 

EARP26, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de Buarcos 
(1714). 

Em alternância com balaustres | cercadura C-132 e barra B-39. 

ED8, Casa-Museu Bissaya Barreto (Coimbra) – muro 
do jardim. 

Barra B-48. 

ED11, Museu Nacional do Azulejo – MNAz inv.517. Barra B-48. 
TIPOLOGIA II | Produção Agostinho de Paiva 

EAC4, Paço das Escolas da Universidade de Coimbra 
– Sala do Exame Privado (1701-1702).  

Em alternância com azulejos brancos | friso F-Cbr1 e cercadura C-6 
(variante).  

EAC2, Quinta da Copeira (Coimbra). Em alternância com figura avulsa e azulejos brancos | cercadura C-104. 
TIPOLOGIA III | Produção Agostinho de Paiva  

EACMC9, Colégio de Santo Agostinho de Coimbra. Em alternância com cestos ladeados por leões | cercadura C-Cbr1. 
EARP50, Sé de Viseu. Em alternância com cestos ladeados por leões | barra B-48. 

TIPOLOGIA IV 
ED16, Biblioteca Municipal do Porto – painéis 
provenientes do Mosteiro de São Bento de Avé Maria. 

Em alternância com balaustres, meninos segurando cornucópias e damas 
de penteado à la fontange. 

Variante IVa 
EACMC9, Colégio de Santo Agostinho de Coimbra – 
desaparecido conjunto da capela do dormitório. 

Em alternância com balaústres e meninos segurando cornucópias. | barra B-
Cbr3. 

EACMC10, Colégio de Santo António da Pedreira de 
Coimbra (vestíbulo portaria e claustro). 

Em alternância com azulejos brancos. | cercadura C-121. 
Disposição sequencial, sem intervalos. | cercadura C-104. 

Variante IVb 
EACMC16, Colégio de N.ª Sr.ª da Graça de Coimbra – 
dependência à direita da portaria. 

Em alternância com azulejos de figura avulsa. | cercadura C-Cbr1. 
 

Variante IVc 
EACMC18, Colégio de N.ª Sr.ª do Carmo de Coimbra 
– vestíbulo da livraria. 

Painel isento | barra B-48. 
 
TIPOLOGIA V 

EACMC16, Colégio de N.ª Sr.ª da Graça de Coimbra – 
Corredor do Dormitório. 

Em alternância com balaústres e meninos com cornucópias floridas. | barra 
B-Cbr3. 

ED2, Sociedade Martins Sarmento (Guimarães) – 
SMS inv.ET907-908. 

Em alternância com meninos com cornucópias floridas (alguns elementos). 

TIPOLOGIA VI 
EACMC27, Convento de Santa Teresa de Coimbra. Em alternância com jarras de menor dimensão sobre plintos e sob 

querubins com borlas de passamanaria. | sem guarnição. 
TIPOLOGIA VII 

EACMC23, Colégio de São Jerónimo de Coimbra – 
corredor no 1.º piso. 

Motivos emparelhados com emolduramento de espaldar recortado. 
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TIPOLOGIAS DE VASOS FLORIDOS DA PRODUÇÃO AZULEJAR SETECENTISTA COIMBRÃ 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 

 

 

TIPOLOGIA I TIPOLOGIA Ia TIPOLOGIA II TIPOLOGIA III 
MÓDULO: 9x6. MÓDULO: 7x4. MÓDULO: 5x4. 

ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO 
Tipo de jarra 
Jarra com duas asas.  
Organização do bouquet 
Bouquet largo, de efeito expandido à saída do bocal, com folhagem e três flores representadas de frente colocadas no seu eixo axial, a partir do qual 
se distribuem em sentido radial mais flores de diferentes espécies.  
Elementos complementares 
Dois papagaios colocados a ladear a albarrada, representados a três quartos, com uma das asas levantada, como que apontando a jarra, e com a 
cabeça de perfil virada para fora, com o bico segurando um pequeno elemento vegetal de três folhas.  
Base 
Sugestão de monte pronunciado como supedâneo da jarra. 

ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO 
Tipo de jarra 
Jarra com duas asas.  
Organização do bouquet 
Bouquet estreito, mantendo o efeito expandido à saída 
do bocal, com folhagem e duas flores representadas de 
frente no seu eixo axial, a partir do qual se distribuem em 
sentido radial mais flores de diferentes espécies.  
Elementos complementares 
Duas corujas, colocadas uma de cada lado da albarrada, 
viradas para fora, com o corpo de perfil e cabeça 
representada de frente. 
Base 
Sugestão de sombra. 

 

ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO 
Tipo de jarra 
Jarra com duas asas, apresentando ao nível do bojo três carrancas, 
com flores na boca. 
Organização do bouquet 
Bouquet estreito, mantendo o efeito expandido à saída do bocal, com 
folhagem e uma flor representada de frente colocada após uma fiada 
de folhas no eixo axial, a partir do qual se distribuem em sentido radial 
mais flores de diferentes espécies. 
Elementos complementares 
Duas corujas, colocadas uma de cada lado da albarrada, voltadas 
para fora, com o corpo de perfil e cabeça de frente.  
Base 
Linha ondulada com elementos vegetalistas como enquadramento 
lateral do pé da jarra. 

 O elemento no bico dos papagaios é aumentado, ocupando dois azulejos 
em disposição vertical, representando uma haste contracurvada com flores. 
Na zona do remate superior, incluem-se dois pássaros em voo, colocados 
um de cada lado do bouquet, com as cabeças inclinadas para baixo. 
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TIPOLOGIA IV TIPOLOGIA IVa TIPOLOGIA IVb TIPOLOGIA IVc 
MÓDULO: 6x3. MÓDULO: 6x2 MÓDULO: 9x4. 

ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO 
Tipo de jarra 
Jarra com duas asas. 
Organização do bouquet  
Bouquet estreito, de efeito expandido muito contido à saída do bocal, com folhagem e uma flor colocada logo acima do bocal no seu eixo axial, a partir do qual 
se distribuem em sentido radial mais flores de diferentes espécies.  
Elementos complementares 
Duas cotovias, com uma das patas recolhida, colocadas uma a cada lado da albarrada em posição diagonal. 
Base 
Base arquitetónica de perfil clássico - composta por plinto, escócia entre dois filetes, quarto bocel e filete - com sugestão de profundidade na representação 
perspética do plano horizontal, onde descansam a jarra e as cotovias. 
 
 
 
 

ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO 
Tipo de jarra 
Jarra com duas asas. 
Organização do bouquet 
Bouquet estreito, de efeito expandido muito contido à saída do 
bocal, com folhagem e duas flores colocadas logo acima do bocal no 
seu eixo axial, a partir das quais se distribuem em sentido radial 
mais flores de diferentes espécies. 
Elementos complementares 
Duas cotovias colocadas uma a cada lado da albarrada, voltadas 
para dentro, e com a cabeça representada de perfil, virada para fora, 
com o bico aberto. 
Base 
Base arquitetónica com sugestão de profundidade na representação 
perspética do plano horizontal onde descansam a jarra e as 
cotovias. A moldura correspondente ao quarto bocel apresenta 
desenho de gomos. 

 Jarra com duas asas a partir das quais pendem dois 
elementos fitomórficos, e sem cotovias. 

Jarra sem asas e sem cotovias. 
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TIPOLOGIA V TIPOLOGIA VI TIPOLOGIA VII 
MÓDULO: 8x4. MÓDULO: 7x7. MÓDULO: 8x10. 

ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO 
Tipo de jarra 
Jarra com duas asas, a partir das quais pendem dois 
elementos fitomórficos, de bojo pronunciado com pintura 
a esponjado e decoração vegetalista abundante e com 
duas criaturas semelhantes a tritões colocadas ao nível 
do pé.  
Organização do bouquet 
Bouquet estreito, com folhagem reduzida e duas flores 
representadas de frente, logo acima do bocal, colocadas 
no seu eixo axial, a partir do qual se distribuem em 
sentido radial mais flores em vários tamanhos e 
espécies.  
Elementos complementares 
Sem elementos complementares.  
Base 
Base arquitetónica de perfil clássico, composta por 
supedâneo que eleva a sequência de toro, escócia e 
quarto bocel entre filetes. 

ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO 
Tipo de jarra 
Taça sem asas. 
Organização do bouquet 
Disposição dilatada de flores, frutos e folhagem, respeitando a simetria dos vários elementos a partir 
de um eixo axial. 
Elementos complementares 
Dois dragões representados de perfil, colocados um a cada lado do motivo principal ao nível da 
base da composição, entrelaçando as caudas na terminação de cariátides aladas de cabeça de 
perfil e tronco a três quartos. Superiormente pendem duas grinaldas a partir de uma folha de acanto 
em posição central, alinhada com o eixo de simetria da composição, e por sua vez enquadrada por 
elementos em curva e contracurva que encerram o emolduramento do motivo principal. 
Como elementos de interligação entre os módulos de repetição surgem vasos secundários, de 
menor dimensão colocados sobre plintos, e sob um querubim que suporta uma borla de 
passamanaria. 
Base 
Plinto ornamentado com volutas, com sugestão de profundidade na representação perspética do 
plano horizontal onde descansa a taça. 

ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO 
Tipo de jarra 
Jarra com duas asas. 
Organização do bouquet 
Bouquet dilatado a partir do estreitamento do bocal, com folhagem e flores em disposição simétrica 
a partir do eixo axial da composição. 
Elementos complementares 
Dois golfinhos colocados ao nível do embasamento de cauda serpentinada, a partir das quais se 
projetam duas grinaldas de flores que se ligam às asas do vaso. 
Como elementos de interligação surgem também sobre plintos jarros de pequena dimensão com 
palmitos sob querubins. 
Base 
Plinto com sugestão de profundidade na representação perspética do plano horizontal onde 
descansa a jarra.  
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1.2. Motivos Historiados: Reportório iconográfico. 
 
Na azulejaria portuguesa setecentista, juntam-se às composições de 

motivos seriados atrás abordadas os ciclos narrativos, geralmente integrados em 

superfícies murárias vastas, de complexa articulação com a arquitetura 

subjacente. Correspondem a uma utilização específica do azulejo enquanto 

suporte narrativo de uma mensagem, traduzida numa história ou num conjunto de 

imagens simbólicas, pondo à prova a habilidade pictural do pintor de azulejos, e 

colocando o seu papel em evidência. 

A incursão nos grandes ciclos narrativos pela produção azulejar coimbrã 

parece ter acontecido apenas na década de 1720, segundo indicam os dados 

documentais remanescentes. A olaria de Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) já 

habituada à produção de azulejos de padrão, figura avulsa e albarradas, terá 

inaugurado na cidade de Coimbra a produção de ciclos narrativos em azulejo, 

sendo exemplos as obras de azulejo encomendadas pelos cabidos viseense 

(1721-1724) e conimbricense (1724), durante os respetivos períodos de vacância, 

atrás abordadas quando tratámos dos intervenientes com especial destaque na 

azulejaria coimbrã. A requisição do versátil e experiente pintor Manuel da Silva 

(atv.1703-1736) em colaboração com o oleiro Agostinho de Paiva e com o 

ladrilhador José de Góis veio dar um importante contributo, gerando em Coimbra 

uma oferta alternativa a Lisboa para provimento das necessidades locais e 

regionais, num período de grande azáfama construtiva e reformativa no plano 

artístico nacional. Os resultados obtidos acabariam por vingar, originando a 

continuidade da oferta daquele tipo de produtos por parte das olarias 

conimbricenses, tendo influído o movimento migratório de artífices e artistas já 

referido, maioritariamente vindos de Lisboa, que encontraram em Coimbra boas 

condições para se fixarem e praticarem a sua arte, refrescando e atualizando o 

gosto e a estética da clientela. 

A partir da realidade in situ analisada é preponderante o peso da 

encomenda religiosa na requisição de obra azulejar às olarias de Coimbra. Até 

aos inícios de Oitocentos serão as instituições monásticas, párocos e devotos 

quem mais requisita ciclos narrativos àquele centro, ficando em segundo plano, e 

com muito menor expressividade a clientela nobiliárquica com solicitações para os 

seus ambientes domésticos. 
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Verificamos ainda que será a partir do 2.º quartel do século XVIII, no 

período da Grande Produção Joanina, que se intensificará a produção de ciclos 

figurativos, diversificando-se a oferta de intervenientes pintores de azulejo, como 

foi possível constatar pela identificação de diferentes mãos nos vários conjuntos 

analisados. Contudo, será na segunda metade da centúria, no período Rococó, 

que encontramos exemplares em maior número, associados maioritariamente à 

família Sousa Carvalho – Salvador e seu filho Dionísio. 

O reportório iconográfico apurado espelha ele próprio a evolução da 

produção azulejar coimbrã, complexificando-se no decorrer do século XVIII, e 

estagnando no período da azulejaria Rococó, sobretudo pelos vícios da atividade 

intensiva de uma mesma oficina. Verifica-se a diminuição da diversidade de cenas 

representadas pelo recurso aos mesmos modelos e, consequentemente, 

coincidentes tipos iconográficos.  

A diversidade de cenas representadas, verificada em variados contextos e 

situações, merece uma interpretação iconográfica em sentido mais profundo 

(PANOFSKY, 1995: 26), com vista à descodificação do seu valor simbólico, e 

sentido iconológico em última instância, tarefa que só por si contempla um 

trabalho de envergadura semelhante ao da investigação realizada para esta 

tese611. Deste modo, e tal como definimos nos objetivos desta investigação, a 

nossa abordagem insiste antes na constituição do repertório iconográfico, isto é, 

no conteúdo temático secundário da análise iconográfica aos vários conjuntos, 

ficando-nos, portanto, pelo segundo patamar do método iconográfico, segundo 

Erwin Panofksy (PANOFSKY, 1995: 24-26). Oferecemos assim a sistematização 

desses conteúdos temáticos para que sirvam de pontos de partida para estudos 

futuros que concretizem o sentido mais profundo da metodologia de análise 

proposta por Panofsky. 

 

 

 

 

 
                                                      
611 Veja-se o estudo que dedicámos aos casos dos conjuntos azulejares de fabrico coimbrão das 

igrejas das Misericórdias de Mangualde e Pereira, onde contemplámos este tipo de leitura. 

SANTOS, 2011a: 193-212. 
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1.2.1. Ciclos narrativos de temática religiosa. 
 

Os ciclos narrativos associados à iconografia religiosa abundam por toda a 

área de influência da produção azulejar coimbrã setecentista, constituindo frutos 

de encomendas por parte de Ordens religiosas, sacerdotes, irmandades ou 

figuras de destaque no âmbito paroquial, surgindo também algumas encomendas 

de particulares para os seus oratórios ou capelas privadas [Anexo 3]. 

No âmbito dos complexos monástico-conventuais é comum 

encontrarmos ciclos iconográficos associados às grandes linhas da piedade cristã, 

cristológicas ou marianas, ou a devoções particulares dentro das várias Ordens, 

por exemplo, os patronos ou outros santos de destaque, alguns dos quais 

coincidindo naturalmente com os oragos das casas religiosas. Os espaços 

preferenciais de aplicação desses ciclos centram-se nas unidades de maior 

importância hierárquica na vida espiritual das comunidades, nomeadamente, na 

igreja, na sala do capítulo, no claustro ou nas capelas domésticas.  

A insistência em temas específicos eleitos por determinadas Ordens 

religiosas, leva a que se reconheçam verdadeiras linhas programáticas no que 

toca à iconografia cultivada por cada uma. Há temáticas recorrentes nos ciclos 

narrativos em azulejo no âmbito monástico-conventual que se relacionam com a 

espiritualidade e devoção própria a cada Ordem, bem como às orientações do seu 

carisma. As figuras cimeiras, isto é, os fundadores ou patronos, enquanto 

espelhos de vidas de perfeição, ou as devoções particulares reúnem especial 

predileção. 

Sobre as representações hagiográficas, do conjunto analisado destaca-se a 

notória incidência da iconografia franciscana, centrada à volta das vidas de São 

Francisco e de Santo António, sobretudo devido à maioria dos ciclos historiados 

de temática religiosa em contexto-monástico conventual subsistir em casas da 

Ordem dos Frades Menores. Deste modo, sobressaem as representações em 

azulejo centradas em episódios da vida do seu fundador, Francisco de Assis612, e 

                                                      
612 Sobre as fontes literárias para a vida de São Francisco de Assis que serviram a conceção das 

cenas representadas são incontornáveis as hagiografias de vários autores como: Frei Tomás de 

Celano, seu primeiro biógrafo, autor das obras Vita Prima (1220-1229), Legenda ad usum chori 

(1230), Vita Secunda (1246-1247) e Tratado dos Milagres (1250-1252); Juliano de Spira que 

 
Figura 488 | Glorificação de São 
Francisco. 
Igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco de Viseu, capela-mor. 
ca.1790, Salvador de Sousa 
Carvalho atrib. FA 
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ainda, da segunda figura da Ordem em Portugal, Santo António de Lisboa613, 

importante figura com substancial peso na Ordem e devoção marcante no plano 

religioso nacional. Para a primeira figura, a iconografia em azulejo que lhe é 

associada encontra preferência nos espaços religiosos do ramo franciscano dos 

Irmãos Terceiros, p.e. sacristia da Capela de Nossa Senhora da Ponte, anexa ao 

Convento de São Francisco da Ponte em Coimbra, na Igreja dos Terceiros de 

Viseu (nave e capela-mor), outrora junta ao Convento de Santo António de Viseu 

(Província de Santo António), ou na Capela da Ordem Terceira de São Francisco 

de Aveiro [Figura 488]. Já a iconografia antonina em azulejo surge em casas 

franciscanas da Província da Soledade (2)614, da Província da Arrábida (1)615 e da 

Província de Santo António (1)616 com ciclos datados do 2.º e 3.º quartel do século 

XVIII [Figura 489]. 

                                                                                                                                    
redigiu uma Vida de São Francisco (1231-1232), na sequência da Vita Prima de Celano; Henrique 

de Abranches, com a Legenda Sancti Francisci versificata, também com base na obra celanense; 

São Boaventura Fidanza, doutor da igreja, autor da Legenda Maior Sancti Francisci (1260-1263), 

biografia considerada como a oficial por vários séculos; Bernardo de Bessa, secretário de São 

Boaventura, com a obra Liber de Laudibus Sancti Francisci (1280-1285); e Frei Leão, companheiro 

e secretário de São Francisco, associado à Carta dos Três Companheiros de Grécio (1246), à 

Legenda dos três companheiros (1290-1310), ao Sacrum Commercium Beati Francisci cum 

domina pauperate (1260-1270), aos Dicta Beati Aegidii assiensis (Ditos de Drei Egídio) (s.d.), o De 

inceptione Ordinis minorum (ou Anonimo perusino) (1266-1270), a Legenda Antiqua, Flores trium 

sociorum, Sripta Leonis (Compilatio Assisiensis ou Legenda perusina) (1290-1311), Speculum 

perfectionis (1318), os Actus Beati Francisci et sociorum eius (1327-1340), as Fioretii (tradução 

apartir dos Actus Beati Francisci) (1380-1396).  

613 Constituem as fontes literárias para as representações da vida de Santo António de Lisboa a 

Vida Primeira, ou Beati Antonii Vita Prima (Legenda Assidua), redigida no âmbito da sua 

canonização (1232), a Vida Segunda (ca.1235), ou Vita Sancti Antonii Confressoris sive Legenda 

Anonyma Vel Juliana, de Fr. Juliano Spira, o Diálogo sobre as Gestas de Santo António, ou 

Dyalugus de gestis sanctorum fratum minorum (ca.1246), de autor anónimo, a Benignitas de Frei 

João Peckman (ca.1280), a Legenda Raimondina - Vita Sancti Patris Antonii de Padua - saída da 

pena de Pedro Raymond de Saint Romain (†1297), a Legenda Limosina ou Rigaldina (ca.1295) da 

autoria de Frei João Rigaud, o Liber Miraculorum Sancti Antonii (1369-1374), enquadrado na 

Chronica XXIV Generalium de Frei Arlaldo de Sarrant, publicado pelos bolandistas em 1698Cf. 

Fontes Franciscanas III. Volume I. Braga: Editorial Franciscana, 1996, pp.16-19. 

614 Vd. Vol.3, EACMC21; EACMC6. 

615 Vd. Vol.3, EACMC10. 

616 Vd. Vol.3, EACMC31. 
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Com menor incidência surgem outras figuras de santos diretamente 

associados à história das restantes Ordens, às quais pertenceram os edifícios 

onde encontrámos painéis de temática hagiográfica: por exemplo, iconografia de 

São Domingos de Gusmão, São Tomás de Aquino [Figura 490] e São Gonçalo de 

Amarante, em casas da Ordem dominicana; iconografia de São Simão Stock, 

associada a edifícios carmelitas; iconografia de São Nicolau Tolentino e São 

Gonçalo de Lagos, em contextos arquitetónicos dos eremitas agostinhos. 

No que respeita às devoções particulares de cada Ordem, verificamos que 

a iconografia da Virgem (associada à Infância de Cristo) se revela transversal às 

várias Ordens religiosas, manifestando-se particularmente em espaços 

beneditinos617, cistercienses618, crúzios619 e franciscanos620. Já a iconografia 

cristológica, sobretudo centrada nos ciclos da Infância e Paixão de Cristo, adquire 

especial evidência nos espaços franciscanos, enquadrando-se no típico quadro 

das temáticas fulcrais desenvolvidas pela arte franciscana, já que o seu carisma 

toma Cristo como modelo primordial. 

As representações vetero-testamentárias surgem apenas nos contextos 

monásticos crúzios, aludindo a episódios narrados nos livros dos Génesis, Êxodo, 

Livro de Samuel e Números. A representação isolada da cena dramática relatada 

no livro dos Génesis de Caim matando Abel, que surge num painel de azulejos 

aplicado no corredor do dormitório do Mosteiro de São Jorge de Milreus (Castelo 

Viegas, Coimbra), deverá remeter para o sentido de prefiguração cristológica, 

aludindo à morte do Salvador na cruz (REAU, 2007: Tomo 1, I, 118, 121). No 

mesmo edifício surgem ainda quatro cenas associadas a passagens dos livros do 

Êxodo e da História de David narrada no Livro de Samuel, aplicadas na capela do 

dormitório, remetendo para a representação da Arca da Aliança e mais três cenas 

que se lhe associam – A Arca da Aliança transportada para o templo, O Regresso 

da Arca a Israel e a Devolução da Arca a Jerusalém por David [Figura 491] – 

numa prefiguração da Prisão de Cristo, e da Restituição da Santa Cruz a 

Jerusalém pelo imperador Heráclito, não devendo negligenciar-se o simbolismo 

                                                      
617 Vd. Vol.3, EACMC28. 

618 Consagrados à Virgem por São Bernardo. Vd. Vol.3, EACMC20. 

619 Vd. Vol.3, EACMC12; EACMC15. 

620 Com especial culto mariano associado ao dogma da Imaculada Conceição. Vd. Vol.3, 

EACMC8, EACMC21. 

 
Figura 489 | O Milagre Eucarístico 
da Mula por Santo António, 
pormenor. 
Sacristia da Igreja de Santo António 
dos Olivais. 2.º quartel do século 
XVIII, António Vital Riffarto atrib. FA 
 

 
Figura 490 | São Tomás de Aquino, 
Doctor Angelicus. 
Igreja do antigo Convento de São 
Domingos de Aveiro (atual Sé de 
Aveiro). 
ca.1780-1790, Salvador de Sousa 
Carvalho atrib. FA 
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mariano da associação da Virgem com a Arca da Aliança, constituindo um dos 

seus emblemas por ter alimentado no seu seio o Verbo Encarnado (REAU, 2007: 

Tomo 1, I, 315). Já o episódio de Moisés brotando água do rochedo, retirado do 

livro dos Números, representado no revestimento do espaldar dos bancos junto à 

fonte da sereia no Jardim de Santa Cruz, faz todo o sentido naquele contexto por 

se associar à simbologia da água inerente ao referido episódio bíblico, nas suas 

múltiplas interpretações como: prefiguração da água salvadora do Batismo, da 

água e do sangue jorrado do corpo de Cristo ferido pela lança (segundo o 

pensamento do monge beneditino Valafrido Estrabão), de Cristo enquanto 

rochedo espiritual de onde beberam os hebreus (I Cor 10: 4), ou da segunda obra 

de Misericórdia, Dar de Beber a quem tem sede (REAU, 2007: Tomo 1, I, 239) 

[Figura 492]. 

Ainda do Antigo Testamento, e concretamente dos livros dos Reis é retirada 

a história do profeta Elias plasmada em contextos carmelitas621, sendo de 

destacar o ciclo narrativo dos azulejos aplicados no claustro do antigo Colégio de 

N.ª Sr.ª do Carmo de Coimbra622 – uma evocação natural pelo sólido culto que 

reúne na Ordem do Carmo, sendo seu fundador espiritual [Figura 493]. A 

importância que adquire enquanto segunda figura bíblica do Antigo Testamento, 

depois de Moisés, prefiguração de Cristo pelos múltiplos episódios com analogias 

com a história do Messias, justificam o destaque que adquire naquele conjunto. As 

cenas prefigurativas do seu desespero no deserto, clamando a morte, sendo 

reconfortado por um anjo (Oração de Cristo no Horto) ou o arrebatamento e 

subida ao céu num carro de fogo (Ascensão de Cristo) estão presentes naquele 

ciclo narrativo juntamente com outras cenas retiradas da obra ilustrada Speculum 

Carmelitanum sive Historia Eliani Ordinis Fratum Beatissimae Virginis Mariae de 

Monte Carmelo, da autoria de Daniel de la Vierge Marie, com gravuras concebidas 

por Abraham Van Diepenbeck e gravadas por Adrean Lommelin (1632-1681), 

tendo sido publicada em Antuérpia em 1680 (ATANÁSIO, 1990; CORREIA, 2006: 

108-121; SANTOS, 2007: I, 196-222). 

No campo da arquitetura paroquial, encontramos conjuntos figurativos de 

temática religiosa aplicados nas igrejas matrizes, em capelas, ermidas, e 

                                                      
621 Vd. Vol.3, EACMC18, EARP53. 

622 Vd. Vol.3, EACMC18. 

 
Figura 491 | Devolução da Arca a 
Jerusalém por David. 
Capela do dormitório do antigo 
Mosteiro de São Jorge de Milreus 
(Castelo Viegas, Coimbra). 
2.º quartel do século XVIII, autor 
desconhecido. FA 
 

 
Figura 492 | Moisés brotando água 
do rochedo. 
Parque de Santa Cruz, Coimbra 
1749, autor desconhecido. FA 
 

 
Figura 493 | O Profeta Elias. 
Claustro do antigo Colégio de N.ª 
Sr.ª da Conceição do Carmo, 
Coimbra. 
3.º quartel século XVIII, Salvador de 
Sousa Carvalho atrib. FA 
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santuários, e também em infraestruturas secundárias, como algumas capelas dos 

Passos. Verifica-se hegemónica a incidência em ciclos marianos e cristológicos, 

salvo algumas exceções incidentes em temáticas associadas a invocações 

hagiográficas específicas, algumas delas de devoção nacional como Santo 

António de Lisboa623, presentes no espaço litúrgico dos edifícios624, ou associadas 

aos seus oragos625. Os espaços preferenciais de aplicação são a capela-mor, a 

nave e capelas laterais, notando-se no distrito de Coimbra a especial incidência 

nas capelas do Santíssimo Sacramento.  

Cenas vinculadas a passagens vetero-testamentárias surgem com sentidos 

prefigurativos ligados sobretudo à Virgem, a Cristo, e também ao sacramento da 

Eucaristia, numa lógica associada ao orago ou às invocações particulares dentro 

do espaço litúrgico.  

O ciclo azulejar aplicado na capela-mor da Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da 

Assunção de Cernache626 apresenta vários episódios narrados nos livros dos 

Génesis, Livro de Samuel, Deuterocanónicos e Livro dos Reis que constituem 

prefigurações da Virgem, ora através de símbolos, ora de pessoas: a Construção 

da Arca de Noé (Ut salvetur semen – para que se salve a humanidade) [Figura 

494], adequando-se à condição da Virgem como arca pela qual a humanidade 

escapa ao naufrágio da condenação eterna, segundo São Bernardo, uma vez que 

a salvação por meio de Cristo se deu através de Maria; Judite mostrando a 

cabeça de Holofernes (Tugloria.Jesusalem. – tu és a glória de Jerusalém), à 

imagem da Virgem vitoriosa sobre o Demónio, o triunfo da castidade e humildade 

contra a luxúria e o orgulho (REAU, 2007: Tomo I, I, 381); Salomão senta sua mãe 

Betsabé à direita do seu trono (Pete mater mea. – Pede minha mãe), prefiguração 

da Coroação da Virgem por Cristo; A Arca da Aliança transportada para o Templo 

(Arca foederis propitiarium Dei-Nunquam defuit eis – Lugar de Oração de Deus, 

                                                      
623 Visão da Virgem e o Menino por Santo António, EARP42 (1746); Aparição do Menino a Santo 

António, EARP16. 

624 Ciclo de Santo António associado ao altar de Santo António, EARP25; Santa Catarina – Capela 

de Santa Catarina, EARP39 (1738). 

625 São Martinho de Tours, EARP16; São Miguel Arcanjo, EARP43; São Miguel Arcanjo, padroeiro 

do cabido da Sé do Porto, EARP39 (1733-1734); São Teotónio, patrono da Diocese de Viseu, 

EARP50 (1722-1724). 

626 Vd. Vol.3, EARP11. 

 
Figura 494 | Construção da Arca de 
Noé, pormenor. 
Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da Assunção 
de Cernache, capela-mor. 
1770, Salvador de Sousa Carvalho 
arib. 
FA 
 

 
Figura 495 | David recusando as 
armas de Saul. 
Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da Assunção 
de Cernache, capela-mor. 
1770, Salvador de Sousa Carvalho 
arib. 
FA 
 

 
Figura 496 | A Instituição da Páscoa 
ou Refeição Pascal dos Israelitas 
(Alegoria à Eucaristia). 
Igreja de São Paio de Arcos de 
Anadia. 
1747, autor desconhecido. 
FA 
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nunca lhes faltou), tal como a arca foi transportada para a casa de Deus, também 

a Virgem foi levada à habitação celeste. Ainda no mesmo núcleo, num painel 

aplicado na nave do lado da Epístola, está a cena de David recusando as armas 

de Saul [Figura 495], que antecede a luta contra Golias, retirada do Livro de 

Samuel, uma cena prefigurativa de Cristo, tomando David como exemplo do bom 

pastor que arrisca a sua vida pela salvação das suas ovelhas.  

Da mesma forma, três cenas retiradas também de fontes vetero-

testamentárias adquirem um sentido prefigurativo associado ao Sacramento da 

Eucaristia no revestimento azulejar aplicado na capela-mor da Igreja Matriz de 

São Paio de Arcos de Anadia: 

. A Instituição da Páscoa / Refeição Pascal dos Israelitas (Victima Transitus 

Domini Est – É o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor, Ex 12: 27), 

associando a festa evocada por Moisés à Eucaristia como a Páscoa de todos os 

domingos [Figura 496];  

. Elias alimentado por um anjo (Hic est panis qui de celo descendit – Este é o pão 

que veio do céu, Jo 6: 31, 32, 58), cena prefigurativa da Última Ceia, numa 

associação entre o pão vindo do céu que fortaleceu Elias, e o Santíssimo 

Sacramento da Eucaristia enquanto pão de Deus que dá a vida aos homens;  

. A Arca da Aliança (Ecce Tabernaculum dei cum hominibus – Esta é a morada de 

Deus junto dos homens, Ap 21: 3), remetendo para o simbolismo do tabernáculo 

enquanto recetáculo do Santíssimo Sacramento no altar.  

Ainda sobre representações vetero-testamentárias assinalamos, no âmbito 

da arquitetura religiosa privada, o ciclo da Vida de José do Egito, um dos 

patriarcas bíblicos, o pai das doze tribos de Israel, aplicado no oratório privado da 

Quinta da Lamarosa (Lamarosa, Coimbra), propriedade de D. Manuel José 

Soares de Brito (†1760)627, Fidalgo da Casa Real, Cavaleiro Professo da Ordem 

de Cristo, homem de grande espiritualidade segundo Diogo Barbosa Machado:  

                                                      
627 Segundo Felgueiras Gayo, Manuel José Soares de Brito foi o filho primogénito de José Soares 

de Brito e de D. Ignes Maldonado, seguindo o seu pai como Fidalgo da Casa Real, Cavaleiro da 

Ordem de Cristo e Senhor do Morgado de Santa Barbara na Bahia. Casou em Olivença com D. 

Anna de Avilla Pereira da Gama, filha de um tenente do Castelo de Olivença, fixando residência na 

sua Quinta de Lamarosa junto a Coimbra, resultando quatro filhos: 1. Francisco Xavier Soares de 

Brito (atv.1745); 2. Dâmaso, frade crúzio; 3. Leonor Getrudes da Gama e Brito, que casa com 

Marçal de Macedo Valasques de Sá de Oliveira da casa dos Macedos de Coimbra, tendo uma 
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«desprezando a Nobreza do nascimento, e a opulencia da caza 

practicou no estado conjugal aquellas maximas Evangelicas de que 

forão regidos cultores os Anachoretas da Thebaida...»628. 

Não sabemos se a encomenda do ciclo terá partido exatamente de D. 

Manuel José Soares de Brito, que viria a falecer em 1760, ou dos seus filhos 

Francisco Xavier, que seguiu o pai como Fidalgo da Casa Real, ou Dâmaso, 

monge crúzio, já que a cronologia aproximada que apontamos para os azulejos 

situa-se precisamente no 3.º quartel de Setecentos. De qualquer forma as 

indicações sobre um ambiente familiar de forte espiritualidade, e a ligação de um 

dos seus filhos aos Cónegos Regrantes de Santa Cruz, só vêm reforçar o suporte 

teológico erudito que justifica a escolha de um ciclo narrativo incidente numa 

figura bíblica que é exemplo modelar de fé e confiança no desígnio e proteção 

divina, prudência e persistência perante a adversidade. 

Reconhecemos nas cenas representadas no oratório da Quinta da 

Lamarosa (Lamarosa, Coimbra) evidentes afinidades com os painéis de episódios 

correspondentes aplicados no conjunto azulejar da Sala do Capítulo do Mosteiro 

de São Martinho de Tibães (Braga), datado de ca.1785-1786 e de produção 

lisboeta (ALMEIDA, 2004: II, 142-143,147-152, 159-166) [Figuras 497-498]. 

Concluímos assim o recurso à mesma fonte gráfica para ambos os núcleos, a qual 

está ainda por conhecer – tratar-se-á, sem dúvida, da utilização da mesma série 

gravada, ou edição ilustrada da Bíblia / Antigo Testamento. 

                                                                                                                                    
filha; e 4. João Inácio, sem descendência (GAYO, 1938: I, 122). No Registo Geral de Mercês do 

reinado de D. João V está o alvará de Fidalgo Cavaleiro concedido a Francisco Xavier Soares de 

Brito, datado de 24 de Novembro de 1734 (ANTT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D.João V, 

liv.26, fl.231). 

628 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. 

 
Figura 497 | José metido no poço 
pelos irmãos. 
Oratório da Casa da Lamarosa 
(Lamarosa, Coimbra). 
3.º quartel do séc. XVIII, Salvador de 
Sousa Carvalho atrib. 
FA 
 

 
Figura 498 | José metido no poço 
pelos irmãos. 
Sala do Capítulo do antigo Mosteiro 
de São Martinho de Tibães, Braga. 
1785-1786, fabrico lisboeta, autor 
desconhecido. 
Foto de Patrícia Almeida. 
Fonte: ALMEIDA, 2004: II, 147. 
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Os episódios basilares da espiritualidade cristã narrados no Novo 

Testamento são, de facto, os mais representados em todo o conjunto de ciclos 

narrativos analisado em contextos arquitetónicos da dimensão secular, com 

especial enfase na temática mariana e na temática cristológica, reportando-se à 

Infância, Vida Pública, Paixão e Glorificação de Cristo. O sentido iconológico dos 

ciclos pode miscigenar as invocações mariana e cristológica, duas esferas 

naturalmente interpenetrantes, o qual se poderá ver esclarecido se atentarmos à 

invocação do orago do templo em causa, ou às devoções particulares dentro do 

espaço litúrgico (invocações de altares laterais e colaterais, capelas laterais)629.  

No âmbito dos ciclos narrativos marianos, os episódios da Anunciação e 

Visitação reúnem maior incidência no conjunto analisado, seguindo-se a 

Apresentação da Virgem no Templo e os Desposórios da Virgem, o Nascimento 

da Virgem e a Dormição da Virgem. A projeção da Saudação Angélica evidencia 

toda a força simbólica e doutrinal da cena, enquanto momento de Encarnação do 

Salvador, por sua vez, a Visitação reporta o primeiro encontro com o Verbo 

Encarnado, sendo prelúdio da missão do Salvador. Os tipos iconográficos 

representados, distribuindo-se entre o 2.º quartel e a 2.ª metade de Setecentos, 

acusam coincidências formais, advindas da utilização das mesmas fontes gráficas 

para uma mesma oficina que responde a distintas encomendas, facto que poderá 

acusar alguma autonomização do trabalho criativo de artífices e artistas em 

relação ao encomendador, sobretudo na escolha e seleção dos tipos 

iconográficos para os distintos programas [Figuras 499-501]. 

Na produção azulejar da 2.ª metade do século XVIII surge um tipo iconográfico 

que pela sua representação insistente em diferentes conjuntos sacros, deverá ter 

origem no recurso a uma mesma referência gráfica, isto é, a uma mesma 

estampa, fazendo a sua aplicação em distintos contextos iconológicos. Referimo-

nos à cena identificada como Nascimento da Virgem, aplicada por exemplo na 

nave da Igreja de São Pedro de Vila Seca (Condeixa-a-Nova), na capela-mor da 

Igreja da Misericórdia de Pereira, e ainda, no âmbito conventual, na capela-mor da 

                                                      
629 Por exemplo, o ciclo mariano da nave da Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca (EARP25), 

associado ao altar de Nossa Senhora do Rosário (painéis aplicados no lado do Evangelho), 

invocação já mencionada nas Memórias Paroquiais de 1758, a par com a do altar fronteiro de 

Santo António, também com o respetivo ciclo narrativo em azulejo. 

 
Figura 499 | Anunciação. 
Coro alto da igreja do antigo Mosteiro 
de São Jorge de Milreus. 
2.º quartel do século XVIII, autor 
desconhecido. FA 
 

 
Figura 500 | Visitação, pormenor. 
Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª 
da Conceição de Cantanhede. 
ca.1780-1790, Salvador de Sousa 
Carvalho atrib. FA 
 

 
Figura 501 | Visitação, pormenor. 
Igreja do antigo Mosteiro de Santa 
Maria de Celas, Coimbra 
ca. 1790, família Sousa Carvalho 
atrib. (possivelmente Dionísio). FA 
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Igreja do antigo Convento de Nossa Senhora da Conceição de Cantanhede, 

inserida em ciclos marianos [Figuras 502-505]. Verificámos, contudo, que no ciclo 

cristológico do conjunto de painéis descontextualizados, atualmente presentes no 

átrio de entrada do piso térreo da Casa-Museu Bissaya Barreto, que nos oferece o 

nome do pintor de azulejos, Salvador de Sousa Carvalho, o mesmo tipo 

iconográfico é fragmentado e convertido em representação da Sagrada Família – 

o pintor de azulejos isola as três figuras correspondentes à parteira com a Virgem 

Menina e São Joaquim, pertencentes à cena do Nascimento da Virgem, e 

converte-os respetivamente em Virgem, Menino e São José [Figura 505]. Resta 

apenas identificar a fonte gravada que serviu ao artista nesta reconversão, para 

que se possa compreender de modo mais seguro a adaptação operada. 

Completando a temática mariana, em ciclos narrativos ou em 

representações autónomas, surgem as representações da Assunção da Virgem630 

[Figura 506], Imaculada Conceição631, Nossa Senhora do Pilar632, Nossa Senhora 

da Piedade633 e Nossa Senhora da Guia634, maioritariamente relacionadas com o 

orago dos templos em que se inserem. 

Os programas cristológicos são predominantes no conjunto de núcleos 

azulejares analisados para o fabrico coimbrão setecentista inseridos na 

arquitetura religiosa secular, estando bem representados os ciclos da Infância e 

Paixão de Cristo, abordando a diversidade de temas narrados nas fontes neo-

testamentárias, em conjuntos datados da primeira e segunda metade do século 

XVIII.  

No ciclo da Infância de Cristo, a Adoração dos Pastores e a Adoração dos 

Magos [Figura 507] serão duas cenas muito representadas, em particular pelos 

ciclos do azulejo Rococó coimbrão. Seguem-se as cenas do Desterro (Fuga para 

o Egito e Regresso), Circuncisão e Apresentação do Menino no Templo, 

revelando-se raras as cenas da Natividade635, Massacre dos Inocentes636 e Jesus 

entre os Doutores637.   

                                                      
630 Vd. Vol.3, EARP11. 

631 Vd. Vol.3, EARP7, EARP16. 

632 Vd. Vol.3, EARP3, EARP42. 

633 Vd. Vol.3, EARP29. 

634 Vd. Vol.3, EARP41. 

635 Vd. Vol.3, EARP1. 
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636 Vd. Vol.3, EARP31. 

637 Vd. Vol.3, EARP11. 

Figura 503 | Nascimento da Virgem. 
Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª da Conceição de Cantanhede, capela-
mor. 
ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 

Figura 502 | Nascimento da Virgem. 
Igreja da Misericórdia de Pereira, capela-mor. 
1775-1776, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 

Figura 504 | Nascimento da Virgem. 
Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca (Condeixa-a-Nova), nave. 
ca. 1790, família Sousa Carvalho atrib. (provavelmente Dionísio). FA. 

Figura 505 | A Sagrada Família. 
Casa-Museu Bissaya Barreto, proveniência desconhecida. 
ca.1790, Salvador de Sousa (assinado) FA. 
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Os ciclos narrativos incidentes no tema da Paixão de Cristo, muito 

abundantes pela associação às invocações das várias capelas ou igrejas638, 

colocam em destaque as cenas da Oração no Horto e da Flagelação, seguindo-

se as cenas de Cristo no caminho do Calvário, Última Ceia, Prisão de Cristo, 

Coroação de Espinhos, Cristo perante Pôncio Pilatos, Ecce Homo, e Cristo 

Crucificado. São mais raros painéis com a representação da Entrada de Cristo 

em Jerusalém, o Lava-Pés, A negação de Pedro, Pôncio Pilatos lavando as 

mãos, o Descimento da Cruz e a Deposição no Túmulo [Figuras 508-510].  

Cenas associadas ao ciclo da Glorificação de Cristo foram também 

tratadas pelos artífices e artistas da arte do azulejo conimbricense nos contextos 

da arquitetura paroquial, embora com fraca expressão, caso da Ressureição de 

Cristo, do Pentecostes e da Pesca Milagrosa, esta última com sentido iconológico 

remetente para a vida de São Pedro Apóstolo, em associação com a cena da vida 

pública de Cristo da Entrega das chaves a Pedro, aludida no evangelho de São 

Mateus, presentes na Capela de São Pedro da Sé de Viseu639 e datadas de 

ca.1722-1724 e do 3.º quartel do século XVIII, respetivamente. 

São João Baptista surge com ênfase especial na sua representação como 

menino pastor, a par com o Batismo de Cristo, esta última com o duplo sentido de 

aspersão e iluminação, lustração e epifania (REAU, 2007: Tomo I, I, 509), cena 

que se verifica recorrente em batistérios640. Enquanto prodomos, a sua 

representação na capela com a sua invocação na Sé de Viseu641 apresenta-o 

como pastor juvenil, sentado, apontando um cordeiro que se deita junto a ele, 

mostrando como atributo a cruz de canas com filactera onde se inscreve a frase 

«ESE (sic) AGNUS DEI». Na parede oposta faz-se representar o Batismo de 

Cristo, cena que volta a ser repetida no batistério com uma fórmula iconográfica 

distinta. 

                                                      
638 Capela do Crucifixo, EARP14; Capela dos Passos, EARP21; Igreja Matriz de São Tomé, 

EARP28; Igreja Matriz do Divino Espírito Santo (Capela do Santíssimo), EARP34; Capela do Santo 

Cristo, EARP48; Capela do Senhor Jesus (Solar dos Gomes Pires), EARPV9; Capela do Senhor 

dos Aflitos (Quinta da Lamarosa), EARPV1. Vd. Vol.3, Catálogo Analítico. 

639 Vd. Vol.3, EARP50.  

640 Batistério da igreja do Mosteiro de Semide, EACMC28; batistério da igreja de São Vicente da 

Guarda, EARP38; batistério da Sé de Viseu, EARP50. Vd. Vol.3, Catálogo Analítico. 

641 Vd. Vol.3, EARP50. 

 
Figura 506 | Assunção da Virgem. 
Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da Assunção 
de Cernache, nave. 
1770, Salvador de Sousa atrib. FA 
 

 
Figura 507 | Adoração dos Magos. 
Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª 
da Conceição de Cantanhede, 
capela-mor. 
ca.1780-1790, Salvador de Sousa 
Carvalho atrib. FA. 
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Do livro do Apocalipse (Ap 12: 7-9) foi bebida a representação iconográfica 

de São Miguel Arcanjo que encontramos em painéis de azulejo aplicados nos 

núcleos da Igreja Matriz de São Miguel de Papízios (Carregal do Sal) e da Sé do 

Porto (Sala do Cartório do Cabido), reportando-se à cena em que o Arcanjo 

vence o dragão. Em Papízios a cena apresenta São Miguel de pé, pisando o 

demónio, segurando uma espada e a balança, associando-se ao painel vizinho 

representando as Almas do Purgatório, aludindo ao sentido salvífico da proteção 

de São Miguel, enquanto no cabido da sé portuense, a cena representa o Arcanjo 

afundando a sua lança na cabeça da criatura diabólica, surgindo isolada no 

contexto de representações associadas à simbologia do Quaternário (Quatro 

Estações, cujos atributos são evocados na Iconologia de Cesare Ripa), 

remetendo para a proteção do seu patrono. 

Outras representações hagiográficas em azulejo no contexto arquitetónico 

secular, associadas à produção coimbrã, relacionam-se com as invocações dos 

templos ou devoções particulares inseridas no espaço litúrgico642, como 

mencionámos atrás. As invocações franciscanas são comuns em capelas das 

Irmandades dos Terceiros643, e representações antoninas surgem em igrejas com 

altares dedicados a Santo António644. 

Quer nos conjuntos narrativos em contexto arquitetónico monástico-

conventual, quer em contextos arquitetónicos religiosos seculares, as 

representações simbólicas e/ou emblemáticas estão presentes, ora 

acompanhando os ciclos figurativos em reservas secundárias, ora apresentando-

se individualmente em painéis autónomos 645 [Figuras 511-512]. Deste modo, é 

ampla a variedade de símbolos e emblemas associados à dimensão cristológica 

e mariana, sendo que na primeira a temática da Paixão de Cristo se releva 

preponderante sobre as demais, e na segunda a alusão aos atributos evocados 

                                                      
642 Painéis dedicados a São Martinho de Tours foram aplicados na capela-mor da Igreja de São 

Martinho do Bispo no concelho de Coimbra, EARP16. Painéis dedicados a São Teotónio, Cónego 

Regrante de Santa Cruz, estavam aplicados na nave da Sé de Viseu, dado ser o patrono daquela 

diocese, EARP50. 

643 Vd. Vol.3, EARP51. 

644 Vd. Vol.3, EARP16; EARP25. 

645 Vd. Vol.3, EACMC27; EARP27; EARP35; ED8. 

 
Figura 508 | Flagelação. 
Igrela Matriz do Divino Espírito Santo 
de Tapéus (Soure), capela do 
Santíssimo Sacramento. 
2.º quartel século XVIII, autor 
desconhecido. FA 
 

 
Figura 509 | Passo da Paixão de 
Cristo – Queda de Cristo com a Cruz. 
Rua Dr. Fortunato Bandeira em 
Condeixa-a-Nova. 
1782, Salvador de Sousa Carvalho 
atrib. FA 
 

 
Figura 510 | Cristo lava os pés aos 
Apóstolos. 
Igreja Matriz de São Tomé de Mira. 
ca.1790, Salvador de Sousa 
Carvalho atrib. FA. 
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na Ladainha da Virgem do Rosário646 e / ou Ladainha Lauretana647 é categórica. 

Há também vários emblemas agostinianos representados em conjuntos azulejares 

em espaços monásticos crúzios648, e emblemas antoninos em espaços 

franciscanos649. 

Por fim, resta-nos aludir à temática do ascetismo místico dos eremitas, que 

surge maioritariamente como complemento de ciclos narrativos de temática 

religiosa, notando-se no conjunto de núcleos analisados para a produção coimbrã, 

a especial ocorrência em edifícios associados às Ordens franciscana650 e 

carmelita651. O sentido da inclusão deste tema iconográfico naqueles conjuntos é 

perfeitamente compreensível se tivermos em conta a componente ascética que 

integra parte da história de vida dos seus patronos (Francisco de Assis e Elias), 

valorizando-se a entrega e consagração da alma a Deus, pela penitência, 

sacrifício e abnegação. Assim têm lugar as representações em azulejo de 

eremitas em oração ou penitência, em contextos campestres, junto a árvores, em 

grutas ou abrigos, ou em peregrinação [Figura 513]. Mais rara é a fórmula de 

aplicação dos painéis da Capela de Nossa Senhora dos Remédios652, em Viseu, 

que evidencia as cenas de temática eremítica, face à secundarização de cenas 

como o Regresso da Fuga para o Egito, incluindo a rara representação de uma 

eremita feminina, Santa Maria Egipcíaca [Figura 514].  

 

 

 

                                                      
646 A Ladainha de Nossa Senhora do Rosário, ou Ladainha milagrosa contra tempestades, 

trovoadas, tormentas, a qual todos os sabbados se canta na Minerva de Roma, e a quem a rezar 

ou cantar, ou assistir a ella concedeo o Papa Gregorio XV cem dias de perdão de pecados, 

destinava-se a ser cantada nas confrarias com aquela invocação, obtendo grande difusão e 

dilatação no tempo (MARTINS, 1961: 197-202). 

647 Também conhecida por Ladainha da Sagrada Escritura, associada ao santuário de Nossa 

Senhora do Loreto em Roma, esta litania foi aprovada oficialmente em 1585 pelo Papa Sisto V, e 

amplamente difundida por todo a Europa católica (MARTINS, 1961: 202-206). 

648 Vd. Vol.3, EACMC12. 

649 Vd. Vol.3, EACMC10.  

650 Vd. Vol.3, EACMC7, EACMC10, EACMC31. 

651 Vd. Vol.3, EACMC3, EARP53.  

652 Vd. Vol.3, EARP52.  

 
Figura 511 | Sol, símbolo mariano 
acompanhado da filactera Electa, ut 
sol. 
Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de 
Mouronho.  
3.º quartel séc. XVIII, Salvador de 
Sousa Carvalho atrib. 
FA 
 

 
Figura 512 | Cipreste, símbolo 
mariano acompanhado da filactera 
Quasi cupresus. 
Igreja do antigo Convento de São 
Domingos de Aveiro. 
ca.1780, Salvador de Sousa Carvalho 
atrib.  
FA 
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Figura 514 | Santa Maria Egipcíaca. 
Capela de N.ª Sr.ª dos Remédios de Viseu. 

3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido. 
FA 

Figura 513 | Eremita em penitência em gruta. 
Igreja do antigo Convento de São João Evangelista de 
Aveiro. 
Década de 1730, António Vital Riffarto atrib.  
FA. 
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1.2.2. Painéis de temática profana. 
 

A temática profana é outra importante componente iconográfica da 

azulejaria portuguesa setecentista estando presente maioritariamente na 

arquitetura civil, e também em alguns contextos da arquitetura religiosa, 

constituindo a mitologia clássica, os costumes e a paisagem os seus grandes 

grupos temáticos [Anexo 4].  

Os temas bebidos na mitologia clássica, com especial alusão às 

divindades do panteão greco-latino adquirem evidência nos ciclos figurativos 

profanos do azulejo português do século XVIII, sendo comum o seu sentido 

alegórico – por exemplo associando-se à simbologia do Quaternário, 

nomeadamente em programas dedicados aos Quatro Elementos da Natureza – ou 

referenciando o tema ovidiano das Metamorfoses, evocando histórias de amor 

que confrontam deuses e humanos, verificando-se também a simultaneidade das 

duas situações. Neste sentido, a produção azulejar coimbrã de Setecentos 

respondeu também às solicitações que incluíram estes temas nos perfis 

programáticos das obras de azulejo produzidas principalmente para espaços da 

arquitetura civil, verificando-se ainda o caso excecional, no contexto religioso, do 

ciclo azulejar do claustro superior da Sé do Porto653, da autoria de António Vital 

Riffarto, datado de 1733-1734 [Figura 515]. 

A utilização de gravuras na pintura de azulejos, copiadas na sua totalidade 

ou utilizadas por fragmentos, terá sido particularmente determinante nesta 

temática, condicionando as representações realizadas. As Metamorfoses de 

Ovídio constituíram um autêntico compêndio para o conhecimento da mitologia 

greco-romana, e adquiriram a partir da Revolução da Imprensa uma ampla 

difusão, tendo sido impressas, entre finais do século XVI e o século XVIII, mais de 

trinta mil estampas para ilustração das diversas edições realizadas (CORREIA, 

2003: 81), servindo de inspiração para os intervenientes nos vários domínios 

artísticos.  

                                                      
653 Vd. Vol.3, EARP39. 

Figura 515 | Neptuno e Anfitrite, 
alegoria ao elemento água. 
Claustro superior da Sé do Porto. 
1733-1734, António Vital Riffarto.  
FA 
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Do vasto conjunto conhecido de gravuras associadas às Metamorfoses, e 

radicadas nas estampas de Bernard Salomon (1506-1561) publicadas na edição 

de 1557654, ficaram célebres as ilustrações da autoria de Antonio Tempesta (1555-

1630)655. Nessa fonte gráfica identificámos para o caso da obra do revestimento 

cerâmico do claustro superior da Sé do Porto, de 1733-1734, a influência na cena 

da Metamorfose de Coronis, decalcada da estampa de Tempesta sobre o mesmo 

tema, confrontação que apresentaremos no capítulo seguinte. Adaptada à escala 

e forma oval do painel, a cena reporta a metamorfose de Coronis em corvídeo em 

reposta à súplica que fez à sua protetora Atena, a fim de poder fugir de Neptuno 

[Figura 516].  

Outros episódios constantes na referida obra ovidiana associam-se à 

história de Diana – a Ártemis do panteão grego, deusa selvagem dos bosques e 

das montanhas – subsistindo no referido núcleo portuense, e também na 

escadaria nobre do Palácio dos Pais do Amaral em Mangualde, narrando a lenda 

da deusa em contexto de relatos de caça: Diana e a metamorfose de Actéon656, 

Diana libertando a ninfa Britomarte e matando o Dragão657, Diana enfrentando o 

leão e protegendo Endímion adormecido658 [Figura 517].  

Importa ainda destacar o sentido iconológico do programa da caixa de 

escadas do Solar dos Pais do Amaral que coloca as duas cenas referidas, 

associadas à história de Diana, a par de representações de Amazonas que 

preenchem o restante silhar de azulejos aplicado a todo o perímetro dos restantes 

patamares e lanços daquela escadaria, resultando um sentido unitário, já presente 

na obra que constitui a fonte gráfica para aquele conjunto de representações: 

Diana é a protetora das Amazonas, também elas guerreiras, caçadoras e libertas 

do jugo do homem (GRIMAL, 2009: 23, 48).  

Também narrado nas Metamorfoses de Ovídio é o episódio dramático de 

Píramo e Tisbe, qual prefiguração do drama de Romeu e Julieta eternizado por 

                                                      
654 La Métamorphose d'Ovide figurée. Lyon: Jan de Tournes, 1557. 

655 Metamorphoseon sive transformationum Ovidianarum libri quindecim, aeneis formis ab Antonio 

Tempesta florentini incisi et in pictorum antiquistatisque studiosorum gratiam nunc primum 

exquisitissimis sumptibus a Petro de Iode Antverpiano in lucem editi. Anvers: Petrus de Iode, 1606. 

656 Vd. Vol.3, EAC16. 

657 Vd. Vol.3, EAC16, EARP39 

658 Vd. Vol.3, EARP39. 

 
Figura 516 | Metamorfose de 
Coronis, alegoria ao elemento ar. 
Claustro superior da Sé do Porto. 
1733-1734, António Vital Riffarto.  
FA 
 

 
Figura 517 | Diana enfrentando o 
leão e protegendo Endímion 
adormecido. 
Claustro superior da Sé do Porto. 
1733-1734, António Vital Riffarto.  
FA 
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William Shakespeare, que identificámos no conjunto azulejar da Casa dos 

Viscondes de Almeidinha (Mangualde)659, obra realizada no 3.º quartel do século 

XVIII [Figura 518-518a]. Conhecemos as gravuras de Lucas van Leyden (1514), 

Philipe Galle, Antonio Tempesta (1606), John Smith (ca.1680-1700) ou Stefano 

della Bella (1644) incidentes no tema [Figuras 519-520], contudo em nenhuma 

delas encontramos paralelos evidentes com a estrutura da cena representada em 

azulejo no solar de Almeidinha. Permanece assim por conhecer a fonte gráfica 

desta representação, afigurando-se bastante descritiva do episódio narrado por 

Ovídio, estando presentes todos os atributos principais da cena que relata o 

suicídio acidental daquele par amoroso660.  

Surgem no conjunto de núcleos em análise três situações de recurso a 

temas da mitologia greco-latina com sentidos alegóricos, datadas do 2.º quartel 

do século XVIII: para além dos azulejos do claustro superior da Sé do Porto, que 

temos vindo a referir, e que foi já analisado num estudo da autoria de Fausto 

Sanches Martins (MARTINS, 2001: 37-42, 44), há ainda o conjunto aplicado no 

salão nobre do Solar dos Pais do Amaral, em Mangualde, com representações 

de deuses do panteão greco-latino, Neptuno, Vulcano, Vénus e Juno, associados 

aos Quatro Elementos da Natureza, respetivamente, Água, Fogo, Terra e Ar, e 

também um painel na escadaria nobre da Casa dos Biscaínhos, em Braga, com a 

representação de Baco, Ceres e Vénus, associando-se ao tema alegórico Sine 

Cerere et Baccho friget Venus, que reuniu alguma popularidade no século XVII 

na arte norte-europeia, tendo sido trabalhado por diversos artistas como Agostino 

Carracci (1557-1602), Hendrick Goltzius (1558-1617), Raphael Sadeler (1560-

1632), Joachim Wtewael (1566-1638), Abraham Janssens (1567-1632), Hendrik 

de Clerck (1570-1630), Jacob Hoefnagel (1575-ca1630), Peter Paul Rubens 

(1577-1640), Jan Miel (1599-1663) ou Caesar van Everdingen (1617-1678). O 

sentido deste tema, num contexto de aparato típico à arquitetura civil da Época 

Moderna como o é a escadaria nobre, deverá enquadrar-se mais como alegoria à 

                                                      
659 Vd. Vol.3, EAC15. 

660 A cena representa paisagem campestre que inclui a fonte, referida no texto ovidiano, que o 

pintor de azulejos representa com grande concorrência de mulheres a buscar água, a amoreira, 

junto da qual ocorre o suicídio do par amoroso, a leoa fugindo com o véu de Tisbe, o corpo de 

Píramo estendido, e junto dele Tisbe suicidando-se com a espada de Píramo. 

 
Figura 518 | Píramo e Tisbe. 
Solar dos Viscondes de Almeidinha 
(Mangualde). 
3.º quartel séc. XVIII, autor 
desconhecido.  
FA 

 
Figura 518a | pormenor. 
 
 

 
Figura 519 | Píramo e Tisbe. 
Gravura de António Tempesta, 1606.  
Coleção Harvard Art Museums. 
 

 
Figura 520 | Píramo e Tisbe. 
Gravura de John Smith, ca.1680-1700. 
Coleção National Portrait Gallery.  
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abundância, do que como personificação da luxúria, como leu o moralismo 

medieval (BARBA, 2008: 241). 

Dentro dos costumes, temos as representações de funções e tipos 

sociais nas quais se incluem as cenas de carater áulico ou cortesão, com 

figurações associadas às vivências e aos prazeres da aristocracia, sendo comum 

encontrá-las nos contextos civis, embora algumas surjam também 

excecionalmente em contextos religiosos. Será sobre estas últimas que 

iniciaremos a nossa abordagem. 

Ao contrário do que observou António Pimentel a propósito do conjunto 

azulejar da Casa do Cabido da Sé de Viseu661 – apontando para a diversidade 

aparente de temas representados (cenas galantes, imperadores antigos, 

lutadores, fidalgos) uma evidente ausência de critério temático, enquanto facto 

que testemunhava a debilidade crítica dos encomendadores e a escassez de 

meios de informação ao dispor de Manuel da Silva pintor (PIMENTEL, 1996: 436-

437), autor da pintura dos azulejos ao serviço da olaria de Agostinho de Paiva – a 

nossa leitura do espaço, em muito auxiliada pelos resultados da pesquisa que 

efetuámos no sentido de indagar possíveis fontes gráficas para aquele conjunto, 

vai no sentido da alguma unicidade no programa, que deverá andar à volta do 

tema do Poder / Nobreza.  

Tomamos então a gravura como importante auxílio ao entendimento do 

sentido retórico daquele conjunto azulejar. A temática selecionada parece ter uma 

direta associação a um valor de prestígio, associado ao simbolismo do espaço em 

questão: a Casa do Cabido, lugar de realização dos atos capitulares, local de 

reunião do colégio dos cónegos, dignidades eleitas como consultores do bispo, ou 

seja, a elite diocesana que assegurava as funções litúrgicas da catedral662. 

Temos, portanto, a Casa do Cabido como espaço de representação social que, no 

caso viseense em particular, resulta da iniciativa da sua renovação estética pelo 

próprio cabido em período de sede vacante ca. 1721.  

                                                      
661 Vd. Vol.3, EARP50.  

662 Rememorando as dignidades e os ofícios de um cabido diocesano: deão, arcediago, arcipreste, 

chantre, mestre-escola, tesoureiro, cónego teologal, cónego penitenciário, secretário, apontador, 

prioste, fabriqueiro e hebdomadário. 
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O programa narrativo faz a eleição de uma miscelânea de temas que 

diretamente se associam ao universo das elites. Três figuras masculinas surgem 

em representações individualizadas, vestindo traje nobiliárquico [Figura 521], 

lembrando-nos das gravuras de moda em circulação à época, na linha de artistas-

gravadores como Nicolas (ca. 1637-1718), Henri II (1642-1711) e Jean-Baptiste 

Bonnart (1654-ca.1734), Nicolas Arnoult (atv.1674-1701), Jean Dieu de Saint-Jean 

(1654-1695), Jean Mariette (1660-1742), Nicolas de Larmessin (1640-1725) ou 

Jean Lepautre (1618-1682). 663 A sua inclusão no revestimento cerâmico do pano 

murário rasgado pelas janelas de sacada, que dão acesso à varanda, não parece 

ser inocente: o trabalho de fundo das composições remete para o exterior e a 

atitude empática das figuras parece convidar o espetador à contemplação da 

paisagem – o esboço de um sorriso, um gesto apontando o exterior, a atitude 

descontraída do fidalgo sentado, fumando cachimbo enquanto um serviçal lhe 

serve uma bebida, são as várias facetas exploradas na interação com o 

espetador. Nos restantes panos murários surge uma cena venatória (caça ao 

javali), representações equestres de imperadores da Antiguidade Clássica com 

história associada a Jerusalém (Alexandre Magno, Caio Calígula e Tito 

Vespasiano) [Figura 522], uma representação de aparato com um nobre a cavalo, 

cenas de lutas entre homens – luta de dois homens a cavalo com lanças, e luta de 

espadas – e uma cena religiosa alusiva ao episódio do Massacre dos Inocentes.  

Semelhante situação de representação de ciclos narrativos profanos em 

contexto religioso é o conjunto azulejar do claustro superior da Sé do Porto, obra 

de António Vital Riffarto, realizada entre 1733-1734, já alvo de análise iconográfica 

por Fausto Martins, que propôs um sentido iconológico associado ao simbolismo 

do Quaternário, pela inclusão de cenas alegóricas aos Quatro Elementos da 

Natureza (MARTINS, 2001: 37-42, 44). Alternando com as cenas de temática 

mitológica, surgem várias cenas complementares, mantendo a dimensão profana, 

que incluem desde cenas de caça e pesca a cenas cortesãs, como o painel no 

extremo do silhar aplicado na parede sul [Figura 523], onde surgem duas figuras 

femininas em traje galante, e de penteado à la Fontange, junto a uma fonte do tipo 

                                                      
663 Apesar de não nos ter sido possível identificar as fontes gráficas para estas representações, 

lembramos tratar-se de um género de grande sucesso e difusão a partir da escola francesa.  

 
Figura 521 | Figura de traje cortesão  
fumando cachimbo, servido de 
bebida. 
Casa do Cabido da Sé de Viseu. 
ca.1721. Manuel da Silva na olaria 
de Agostinho de Paiva. 
FA 
 

 
Figura 522 | Tito Vespasiano. 
Casa do Cabido da Sé de Viseu. 
ca.1721. Manuel da Silva na olaria 
de Agostinho de Paiva. 
FA. 
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divulgado por Jean Le Pautre, acompanhadas por Scaramouche, a famosa 

personagem da Comedia dell’Arte italiana.  

No mesmo silhar, em painel anterior, que antecede o medalhão com a 

representação de Neptuno perseguindo Coronis ou a Metamorfose de Coronis, 

afigura-se situação semelhante pela inclusão em trecho paisagístico da 

representação de Guillot-Gorju, o médico de aspeto grotesco da comédia 

francesa seiscentista. Revela-se interessante esta mistura entre as dimensões 

cénica e cortesã, aspeto que sai reforçado pelo tratamento dos emolduramentos, 

de grande força decorativista e tratamento cenográfico, gerando autênticas 

bocas de cena para as composições representadas. 

António Vital Riffarto terá ainda concebido outras cenas de carater 

cortesão, associadas às vivências da aristocracia, como o painel do último 

patamar da caixa de escadas na entrada da Casa dos Biscaínhos664 em Braga 

[Figura 524], onde está representada uma cena galante em que duas figuras 

femininas (senhora e dama de companhia) permanecem junto a cavalheiro 

sugerindo o diálogo, ou também o painel que representa a aproximação de uma 

carruagem a um palácio, presente no conjunto descontextualizado aplicado no 

jardim do Museu Nacional Soares dos Reis665. 

Para a segunda metade do século XVIII, e associado ao trabalho de 

Salvador de Sousa Carvalho, temos no vestíbulo de entrada do Palácio de 

Maiorca (Figueira da Foz)666 um conjunto azulejar emblemático enquanto 

exemplo de unidade iconográfica, que funciona como espelho de regras e 

modelos associados a uma das principais componentes da arte de viver das 

classes nobiliárquicas de Setecentos, a arte da equitação [Figura 425].  

O tema adquiriu no século XVII um sentido renovado, tornando-se muito 

popular na prática artística europeia associada ao retrato, sendo reflexo dos 

costumes da aristocracia, seguindo os modelos da equitação clássica em voga 

nas várias cortes europeias. Contribuiu para o seu sucesso a proliferação de 

tratados equestres, a partir da descoberta do Manual de Cavalaria (ou Arte 

Equestre) de Xenofonte, sobre desbaste e ensino do cavalo, colocando portanto 

em evidência a relação entre o homem e o cavalo. A difusão, no âmbito da arte da 
                                                      
664 Vd. Vol.3, EAC1. 

665 Vd. Vol.3, ED15. 

666 Vd. Vol.3, EAC10. 

 
Figura 523 | Cena galante com 
Scaramouche e dama de traje 
cortesão. 
Claustro superior da Sé do Porto. 
1733-1734, António Vital Riffarto.  
FA. 
 

 
Figura 524 | Cena galante. 
Casa dos Biscaínhos em Braga. 
2.º quartel do século XVIII, António 
Vital Riffarto atrib. 
FA. 
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pintura de retrato, de modelos dos grandes mestres da pintura europeia, gerou 

referências estéticas para opulentos padrões de representação, de grande força 

dramática, não só pela pose do cavaleiro, mas principalmente pela do cavalo, cuja 

tensão é expressa pela musculatura do animal, de quartos traseiros 

arredondados, e pela grande agitação de crinas e cauda.  

A figuração em azulejo de situações de recreio e lazer da vida cortesã 

fazem o sentido da temática galante, a qual reúne especial interesse na segunda 

metade do século XVIII, também com especial incidência na arquitetura civil. No 

conjunto dos núcleos analisados para a produção coimbrã, destacam-se neste 

tipo iconográfico os azulejos do Solar dos Viscondes de Almeidinha667 onde, entre 

painéis com trechos campestres com cenas de caça, pesca e cenas de costumes, 

maioritariamente associados a trabalhos do mundo rural (pastoreiro, tosquia de 

ovelha), surgem cenas de representação social das vivências aristocráticas: uma 

cena de merenda com personagens da aristocracia tomando chá ao ar livre, junto 

a um jardim com uma fonte monumental [Figura 526]; uma cena de convivialidade 

entre casais aproximando-se à fête galante [Figura 527] – cena única no género 

dentro do conjunto analisado – com figuras de traje nobiliárquico em ambiente 

campestre com enfase nos gestos e atitudes, em situação de jogo amoroso; e 

uma cena de concerto e baile ao ar livre com figuras tocando e dançando. 

Ainda dentro das funções e tipos sociais destacamos a especial incidência 

do tema dos caminheiros ou peregrinos povoando trechos paisagísticos, 

insistentemente presentes em ciclos figurativos, maioritariamente em contextos 

religiosos, e associados à produção identificada e atribuída a António Vital Riffarto 

[Figuras 528-529].  

Já na segunda metade do século XVIII, e associando-se à produção de 

Salvador de Sousa Carvalho, encontramos representações de pastores em 

paisagens bucólicas, as chamadas composições de bergeries, ou cenas do 

quotidiano rural, onde surgem figuras guardando gado, ou em atividades 

complementares como a tosquia das ovelhas, demonstrando o gosto crescente 

pela paisagem bucólica, enquanto lugar de expressão da relação Homem-

Natureza. Neste âmbito observámos alguns tipos coincidentes que apontam o 

recurso às   

                                                      
667 Vd. Vol.3, EAC15. 

 
Figura 525 | Representação 
equestre, pormenor. 
Paço de Maiorca, vestíbulo de 
entrada. 
ca.1770, Salvador de Sousa Carvalho 
atrib.  
FA. 
 

 
Figura 526 | Casal tomando chá em 
jardim, pormenor. 
Solar de Almeidinha (Mangualde). 
3.º quartel do século XVIII, autor 
desconhecido.  
FA. 
 

 
Figura 527 | Cena de fête galante, 
pormenor. 
Solar de Almeidinha (Mangualde). 
3.º quartel do século XVIII, autor 
desconhecido.  
FA. 
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Figuras 528, 529 | Caminheiros / Peregrinos. 
Igreja do antigo Convento de São João 

Evangelista de Aveiro. 2.º quartel do século XVIII, 
António Vital Riffarto atrib. FA. 

Claustro superior da Sé do Porto. 1733-1734, 
António Vital Riffarto. FA. 

Paço de Maiorca (Maiorca, Figueira da Foz) 

Colégio de São Jerónimo (Coimbra) Claustro dos Gerais da Universidade de Coimbra 

Colégio de Santo Agostinho (Coimbra) 

Figuras 530-533 | Bergeries. 
3.º e último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 
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mesmas fontes gráficas, facto que demonstra como a gravura condicionou as 

diferentes representações [Figuras 530-533]. 

Também na segunda metade de Setecentos surgem no azulejo coimbrão 

representações de lavadeiras, fiadeiras, lavradores, e o caso particular dos 

serviçais em atividades culinárias observados na cozinha do Paço de Maiorca, 

que figuram em painéis individuais em redor do fogão central observando-se um 

criado a transportar um bolo, uma cozinheira a escaldar uma ave e outra a assar 

outra ave [Figuras 534-535]. 

Outra componente inserida no reportório iconográfico explorado pelo 

azulejo setecentista de Coimbra no campo dos costumes é a do divertimento, 

sendo incluídas nos diversos contextos figurativos representações de jogos (jogo 

da petanca ou lançamento de papagaio), da música (o gaiteiro, o rabequista ou 

violinista, o tocador de charamela, o tocador de guitarra) [Figuras 536-538], do 

teatro (com alusão a personagens tornadas célebres pela Commedia del’Arte, 

atrás abordadas) e ainda da tauromaquia (em São Jorge de Milreus, já aludida 

quando tratámos da obra do Autor Desconhecido V) e esgrima (assinalada 

anteriormente a propósito do conjunto azulejar da Casa do Cabido da sé 

viseense). Como notou Alexandra Gago da Câmara, os jogos e divertimentos 

pertencem em especial às redes de sociabilidade da aristocracia (CÂMARA, 2005: 

177-181), evocando lugares de encontro e convivialidade, contudo, são também 

comuns alguns divertimentos transversais às classes, abrangendo também as 

esferas populares, como o jogo da petanca, a tourada, ou o lançamento do 

papagaio, associado às vivências infantis. 

Entre os costumes e a paisagem estão as cenas de caça e pesca com 

representação bem vincada no conjunto em análise, quer em contextos civis, quer 

em contextos religiosos, adquirindo nesta segunda dimensão uma projeção 

secundária, por funcionarem geralmente como complemento a ciclos narrativos 

religiosos.  

À imagem da realidade nacional da azulejaria portuguesa setecentista, na 

produção coimbrã a temática venatória está de facto bem representada, incidindo 

em particular na produção da segunda metade do século XVIII, reportando as 

múltiplas técnicas de caça às mais variadas espécies, desde as autóctones (lebre, 

javali, veado, raposa, perdiz e patos) às exóticas (caça ao elefante, à avestruz, ao 

macaco). Associada aos hábitos da aristocracia europeia, reporta o modus   

 
Figura 534 | Serviçal transportando 
bolo. 
Paço de Maiorca, cozinha. 
ca.1770, Salvador de Sousa Carvalho 
atrib. FA. 
 

 
Figura 535 | Serviçal escaldando ave. 
Paço de Maiorca, cozinha, 
ca.1770, Salvador de Sousa Carvalho 
atrib. FA. 
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Figura 537 | Rabequista e jogadores de petanca. 
Claustro dos Gerais da Universidade de Coimbra (planta baixa). 
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 

Figura 538 | Gaiteiro e folião (embriagado dançando). 
Paço de Maiorca (Maiorca, Figueira da Foz) 
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 

Figura 536 | Lançamento de papagaio 
Coro alto do Concento de Santa Teresa de 
Coimbra 
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido.  
Pormenor de foto cedida por Suzana Carrusca. 
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faciendi da prática cinegética (a espera, a perseguição, a investida, a camuflagem, 

as armadilhas), num sentido de celebração da sagacidade e afoiteza do Homem 

em confronto com a Natureza [Figuras 539-341]. 

Foi determinante a influência da arte norte-europeia, e em especial o 

sucesso e ampla difusão de séries gravadas e também tratados ilustrados 

dedicados à arte venatória, que circularam desde os finais do século XVI nos 

círculos aristocráticos europeus, cujas estampas resultaram do génio dos mais 

importantes artistas colaborantes com as principais oficinas de gravura europeias 

de final de Quinhentos e Seiscentos. Neste âmbito são incontornáveis a série 

Venationes ferarum, avium, piscium. Pugnae bestiariorum et mutuae bestiarum 

(Antuérpia,1578) com estampas desenhadas por Jan Van der Straet (1523-1605) 

e gravadas por Philippe Galle, o Primo Libro de Caccie Varie (Roma, 1582) com 

gravuras de Antonio Tempesta, o Libro de la Monteria de Afonso XI de Castilha e 

Leão (Sevilha, 1582) acrescentado por Gonzalo Argote de Molina, ou a obra La 

Venaria Reale. Palazzo di piacere, e di caccia, ideato dall'Altezza Reale di Carlo 

Emanuel II Duca di Savoia, Re di Cipro (Turim, 1674) de Amedeo di 

Castellamonte, fontes gráficas do conhecimento dos artistas conimbricenses como 

teremos oportunidade de demonstrar no capítulo seguinte.  

A caça à lebre, ao javali e ao veado revelam uma representação frequente 

no conjunto, seguindo-se a caça ao urso, ao elefante e à raposa, com menor 

expressividade, sendo raras as cenas de caça ao touro, à perdiz, à avestruz e aos 

patos. Verifica-se a seleção de cenas com significativa carga dramática, focando 

os momentos das perseguições e investidas. Complementarmente, também em 

situações pontuais, surgem cenas associadas à prática da caça não centradas no  

 

 

 
Figura 539 | Caça ao javali, 
pormenor. 
Sé de Viseu, batistério. 
ca.1720-1724, Manuel da Silva na 
oficina de Agostinho de Paiva. FA 
 

 
Figura 540 | Caça ao veado, 
pormenor. 
Paço de Maiorca (Maiorca, Figueira 
da Foz). 
ca.1770, Salvador de Sousa Carvalho 
atrib. 

Figura 541 | Caça ao touro. 
Antigo Mosteiro de Santa Maria de Arouca, sala do capítulo 
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 
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ato em si, mas no regresso do caçador, ou simplesmente na sua representação 

individualizada. 

De menor incidência comparativamente com as cenas venatórias, surgem 

também as cenas de pesca, centradas nas atividades da faina nas suas múltiplas 

versões: a pesca à linha, ou à rede, a pesca em rios, riachos ou lagos, a pesca 

em barcos ou em terra, o pescador eremita ou o pescador camponês. 

Destacamos o ambiente bucólico normalmente associado a este tipo de 

representações, remetendo para um sentido deleitoso da atividade. Para os 

exemplares da segunda metade do século XVIII é comum verificarmos 

coincidências formais e compositivas entre núcleos distintos que sugerem o 

recurso a uma mesma matriz gráfica pela mesma oficina, que replica a mesma 

fórmula, apenas modificando alguns pormenores e trabalhando de diferente forma 

a policromia, a qual, em cenas de pesca, recorre frequentemente ao verde jaspe 

para colorir as superfícies dos espelhos de água [Figuras 542-544]. 

A paisagem tratada de modo individualizado, representando ambientes 

urbanos ou campestres, está também incluída nos ciclos figurativos analisados, 

evidenciando-se pela sua alternância ou complementaridade com outros temas. 

Os trechos urbanos consistem na representação de grupos de edifícios 

em contexto urbano, evidenciando as vistas sobre edifícios importantes como 

igrejas/catedrais ou praças, povoando-as de figuras em atividades típicas àqueles 

lugares ou simplesmente com a função de conferir à composição escala 

arquitetónica [Figura 545]. Enquanto assunto principal da composição são raros 

na produção azulejar setecentista, e parecem refletir a influência da gravura norte-

europeia seiscentista (neerlandesa e alemã), constituindo um género amplamente 

praticado por artistas daquelas paragens, especialmente naquele século. 

Constituem um elogio à prosperidade e modernidade das vilas e cidades 

construídas ordenadamente, com agradável aparência estética pelas suas ruas 

pavimentadas, canais, e edifícios públicos e privados de traça simples e 

homogénea. 

Sobre os trechos campestres que incluem simplesmente árvores, 

arbustos e outros elementos vegetalistas, surgindo povoados ou não por animais, 

enquanto espaço de repouso dos sentidos, remetem para a relação pura entre 

Homem/ Natureza. Num sentido harmonioso, vivenciando a Natureza enquanto 

espaço de felicidade, simplicidade e paz, filiam-se na imagem da antiga Arcádia 

 
Figura 542 | Cena de pesca, 
pormenor. 
Claustro superior da Sé do Porto. 
1733-1734, António Vital Riffarto. FA 
 

 
Figura 543 | Cena de pesca, 
pormenor. 
Colégio de St.º António da Pedreira, 
refeitório. 
3.º quartel séc. XVIII, autor 
desconhecido. FA 
 

 
Figura 544 | Cena de pesca, 
pormenor. 
Paço das Escolas da Universidade de 
Coimbra, reitoria. 
3.º quartel séc. XVIII, Salvador de 
Sousa Carvalho atrib. FA 
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que gradualmente vai readquirindo sentido e popularidade ao longo da segunda 

metade do século XVIII, preanunciando a sua evidência no século seguinte, 

vinculada ao ideário romântico. A paisagem pode também incluir os costumes, 

nas dimensões pastoril, venatória e piscatória anteriormente focadas, surgindo 

ainda na dimensão humana, a ruína668, enquanto vestígio da obra humana, 

adquirindo no contexto setecentista uma dupla via de interpretação do seu 

significado, ora associado à vanitas (exprimindo as ideias de abandono, do que se 

perdeu, da decandência, aludindo à condição mortal do homem), ora denunciando 

o crescente interesse histórico-arqueológico no contexto das mentalidades do 

Iluminismo (SALDANHA, 1995: 251-265) [Figura 546].  

Pela sua singularidade na produção coimbrã, destacamos as paisagens de 

chinoiserie que encontrámos no antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus 

(Castelo Viegas, Coimbra) afigurando-se como caso de exceção na escolha de 

temas de filiação oriental, e revelando-se ao mesmo tempo bastante singular no 

contexto azulejar nacional, considerando a sua cronologia situada no 2.º quartel 

do século XVIII [Figura 547]. 

Ainda que a temática oriental seja bastante comum noutras artes 

decorativas coevas, nomeadamente no mobiliário de charão, lacas, têxteis, e 

particularmente na loiça, no que toca à arte do azulejo a paisagem de chinoiserie 

costuma ser característica para cronologias da segunda metade do século XVIII, 

associando-se particularmente a cenas de costume ou quadros galantes 

(CÂMARA, 2005: 297-299), em muito devido à adaptação de modelos da difusão 

gráfica de autores como Jean Bérain II (1678-1726) ou Jean Pillement (1728-

1808). O fascínio pelo exótico, e o prestígio alcançado pelos produtos orientais na 

realidade europeia, estimulando as trocas comerciais das companhias holandesa, 

portuguesa e inglesa, aumenta o peso da procura face à oferta desses produtos, 

dando origem ao mercado da imitação, que gera casos híbridos de adaptação da 

linguagem oriental aos padrões estéticos ocidentais, ficando essa linha estética 

conhecida como chinoiserie ou japanning. Neste contexto ficou célebre o tratado 

de John Stalker e George Parker, intitulado A treatise of Japanning and 

Varnishing, com a sua primeira edição de 1688, obra ilustrada com gravuras de 

modelos decorativos para a prática artística dos acharoados.  

                                                      
668 Vd. Vol.3, EAC15. 

 
Figura 545 | Paisagem urbana, 
pormenor. 
Paço das Escolas da Universidade de 
Coimbra, reitoria. 
Último quartel séc. XVIII, Salvador de 
Sousa Carvalho atrib. FA 
 

 
Figura 546 | Trecho paisagístico com 
ruína, pormenor. 
Solar de Almeidinha (Mangualde). 
3.º quartel séc. XVIII, autor 
desconhecido. FA 
 

 
Figura 547 | Detalhe de paisagem de 
chinoiserie. 
Antigo Mosteiro de S. Jorge de 
Milreus, corredor dormitório. 
2.º quartel séc. XVIII, autor 
desconhecido. FA.  
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Em Coimbra é exemplo paradigmático desta tendência estética a obra da 

Biblioteca Joanina, datada de 1723-1727, nomeadamente no trabalho de pintura 

de charão das suas estantes (PIMENTEL, 1988: 364-368), obra executada pelo 

pintor Manuel da Silva, também com participação na pintura de azulejos, como já 

tratámos particularmente. Este facto poderá ter sido determinante na influência 

exercida sobre o reportório presente nos azulejos do corredor do dormitório de 

São Jorge de Milreus, provando sem dúvida que aquele estilo decorativo era já 

conhecido e praticado no meio conimbricense nas duas décadas anteriores à 

realização daquela obra de azulejo, que datamos do final da década de 1740. Não 

podendo comprovar-se a influência direta dos modelos divulgados pela obra de 

Stalker e Parker, fica por conhecer as fontes gráficas que terão exercido alguma 

ascendência sobre as cenas representadas, as quais incidem em trechos 

paisagísticos que inserem pequenas arquiteturas com telhados desenhados ao 

modo oriental (casas, pagodes e pavilhões) por entre vegetação, povoadas por 

figuras representadas ao modo oriental e aves esvoaçantes de voo a pique ou em 

posições contorcidas, em figurações ingénuas com deficiente tratamento 

perspético e de profundidade.  

Associados à visão integrada sobre o Mundo, o Homem e a Natureza, 

surgem os temas da Simbologia do Quaternário, do Zodíaco e do Mundo ao 

Contrário, que se observaram pontualmente em certos núcleos azulejares 

analisados. 

Incidindo sobre os princípios universais que regem o Cosmos pela 

valorização do espaço e do tempo, como circunstâncias fundamentais à presença 

do Homem na esfera terrestre enquanto ser sujeito à divina providência, surge a 

simbologia do Quaternário e do Zodíaco. A primeira evoca o Mundo, segundo a 

ordem quaternária da Natureza, aludindo aos quatro elementos (água, fogo, terra, 

ar), na linha da tradição aristotélica, reportando-se às forças da Natureza que se 

regenera e autodestrói através delas, às quatro partes do mundo/ quatro 

continentes (Europa, África, Ásia e América), e às quatro estações do ano 

(primavera, verão, outono e inverno) – situando o Homem no espaço, evocando a 

ordem do Cosmos [Figuras 448-449]. Quanto à simbologia do Zodíaco, prende-se 

precisamente com a organização temporal cósmica, e o lugar do Homem no 

sistema que rege o Universo. As representações dos doze símbolos ou signos do 

Zodíaco associam-se às divisões da faixa eclíptica do firmamento celeste, isto é, 

 
Figura 548 | Outono. 
Cabido da Sé do Porto, sala do 
cartório. 
1733-1734, António Vital Riffarto atrib. 
Fonte: MARTINS, 2001: 40. 
 

 
Figura 549 | Alegoria ao Ar. 
Colégio de São Jerónimo de Coimbra. 
3.º quartel séc. XVIII, Salvador de 
Sousa Carvalho atrib. FA 
 

 
Figura 550 | Peixes – Fevereiro. 
Jardim do Solar da Rede, Mesão Frio. 
3.º quartel séc. XVIII,  Salvador de 
Sousa Carvalho atrib.  
Foto cedida por Patrícia Almeida. 
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do caminho percorrido pelo sol ao longo de um ano, regidas pelas respetivas 

constelações – consubstanciando a noção de ciclo, tomando o tempo como 

rotação eterna que rege a existência humana [Figura 550]. Tratam-se, assim, de 

diferentes temas representados de acordo com a cosmovisão barroca, na qual o 

Homem é insignificante perante a ordem Divina, assumindo a sua vida um 

caracter transitório e mutável. 

Também associado à ideia de ordem na mundividência humana é o tema 

do Mundo às Avessas, ou Mundo ao Contrário, assunto florescente e 

amplamente explorado pela literatura desde inícios da Época Moderna, de 

Erasmo de Roterdão a Cyrano de Bergerac, passando por François Rabelais ou 

Agrippa d’Aubigné (LIEBEL, 2006), abordando em tom cómico e irónico a loucura 

da humanidade. Trata-se de uma forma humorística de crítica perspicaz sobre as 

vivências do quotidiano, dos defeitos de consciências e dos conflitos sociais, 

como forma de influência na modificação de condutas e mentalidades. Através da 

imagem e figuração do absurdo, satirizam-se as exceções à norma, pretendendo-

se através do riso difundir modelos de comportamento. A gravura popular 

desenvolveu este tema, sendo disso exemplo uma estampa datada de ca.1790, 

pertencente à coleção do British Museum, que reúne um conjunto de dezasseis 

representações em vinhetas, acompanhadas de legenda respetiva [Figura 551]. 

Algumas das representações patentes na referida gravura constam do 

núcleo azulejar do Solar dos Pais do Amaral em Mangualde, em painéis de 

azulejo de fabrico coimbrão aplicados em divisão no andar nobre cuja memória 

perpetuou como salão de baile. O ciclo figurativo em causa, datado do 3.º quartel 

do século XVIII, possivelmente da autoria de Salvador de Sousa Carvalho, é 

composto por dez painéis formando silhar com cenas dedicadas ao tema do 

Mundo às Avessas. A escolha deste assunto temático não é portanto despiciente 

para um espaço de festa, de vivências alegres entre risos, de relaxamento de 

tensões, de evasão, evocando o sentido cómico da existência e a sua intenção 

moralizadora. 

Verifica-se o predomínio das cenas de inversões de espécies, trocando o 

humano pelo animal e/ou as funções particulares a determinados animais. Estas 

representações de troca entre perseguido e perseguidor evocam o confronto entre 

natureza e razão, isto é, a reafirmação do controle do Homem sobre a Natureza, e 

dissimulação dos seus aspetos animalescos, pela alusão a situações absurdas   
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que invertem os papéis de animais e de homens – Matança do homem pelo porco, 

Torneio em que os cavalos seguem montados nos cavaleiros, Burros a carroça 

que tocam moleiros, Mulas e burros conduzem homens carregados com albardas, 

Cavaleiros caçam animais dentro de água ao mesmo tempo que peixes nadam no 

ar [Figura 552], Pesca de um rapaz por um peixe – sem esquecer as diferentes 

escalas da ordem hierárquica da sociedade, e as diversas atividades de 

aristocratas, burgueses, mercadores e camponeses. O painel que representa A 

terra no céu, acima das nuvens, e a Lua e Sol na terra alude à inversão da ordem 

física da posição dos astros, num tom humorístico em relação às teorias 

astronómicas difundidas a partir de Seiscentos, sendo imagem muito difundida 

pela estampa popular, habitualmente acompanhada por aforismos irónicos como 

A terra está no alto e o céu em baixo ou As casas clareiam o Sol e a Lua, um 

tema também aludido no mundo lunar criado por Bergerac em Voyage dans la 

lune (1657) no qual coexistem cidades móveis e cidades imóveis (LIEBEL, 2006: 

77). Os restantes três painéis – O marido com bebé ao colo e a mulher armada, A 

filha a alimentar a mãe, e A aluna a açoitar a professora – focam contraposição 

entre a ordem social e o seu avesso, aludindo às relações de subordinação 

presentes na sua hierarquia, pela inversão do papel de autoridade nas posições 

atribuídas a maridos e mulheres, mães e filhas, mestres e educandas, crianças e 

adultos. 

Outro caso singular pertencente ao elenco temático desenvolvido pelo 

azulejo setecentista da produção conimbricense é o tema dos imperadores da 

Antiguidade Clássica, referido sumariamente aquando da anterior alusão ao 

programa aplicado na Casa do Cabido da sé viseense, ilustrando uma narrativa 

de poder emprestada da Antiguidade. Os três imperadores, Alexandre Magno, 

Caio Calígula e Tito Vespasiano, em representações equestres, reúnem em 

comum na sua história pessoal uma ligação particular a Jerusalém669, narrada 

pelo historiador judaico-romano Flávio Josefo (ca.38-100 d.C.) nas obras Guerra 

dos Judeus (ca.75 d.C.) e Antiguidades Judaicas (ou História dos Judeus) (ca.94 

d.C.). 

  

                                                      
669 São Teotónio, prior de Viseu no século XII, padroeiro da Sé de Viseu, foi duas vezes à Terra 

Santa.  
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Alexandre Magno (356 a.C.-†323 a.C.) associa-se à tomada de Jerusalém 

em 332 a.C., um episódio narrado por Flávio Josefo (em Antiguidades Judaicas, 

Livro XI, Cap. VII, 5) que reporta a postura pacífica, de não resistência, adotada 

pela cidade, sob instruções do Sumo-sacerdote do Templo de Jerusalém, Simão, 

o Justo (ou Jaddua), que recebe com pompa Alexandre às portas de Jerusalém.  

Caio Calígula (12 d.C – 41d.C) liga-se a Jerusalém pela ordem associada 

ao facto de se ter autoinvestido como divindade oficial, estipulando que fosse 

colocada uma escultura com a sua representação em cada templo do império 

romano. Nesse sentido, ordenou ao governador da Síria, Pretório, o cumprimento 

dessa diretiva para a colocação de uma escultura no templo de Jerusalém, facto 

que gerou imediata contestação pela comunidade judaica, alegando a corrupção 

do templo, tendo vários membros daquela comunidade oferecido as suas vidas 

pela causa da não profanação do templo com tal escultura. Por influência do rei 

Agripa, Calígula cedeu e tolerou que não fosse cumprida a sua vontade 

(Antiguidades judaicas, Livro XVIII, Cap.8) 

A Tito Vespasiano (39 d.C.-81 d.C.) alia-se a célebre Campanha da Judeia 

(67 d.C-70 d.C.), tendo nesse âmbito servido o seu pai Vespasiano como 

Figura 553 | Pormenor das representações de Caio Calígula e Tito Vespasiano, com Jerusalém em plano de fundo. 
Casa do Cabido (Casa de São Teotónio) da Sé de Viseu. 
ca.1721, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva. 
FA 
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comandante militar. Liderou o sítio e a destruição de Jerusalém (70 d.C.), o que 

implicou a destruição do Templo de Jerusalém por um incêndio (Guerra dos 

Judeus).  

A Casa do Cabido, ou Casa de São Teotónio, espaço capitular do cabido 

da Sé de Viseu foi implantada no espaço correspondente àquele em que segundo 

a tradição habitou São Teotónio (ca.1082-1162) enquanto prior da sé viseense 

(1110-1116) (NUNES, 2013: 182). É interessante a coincidência da representação 

de três governantes da Antiguidade associados a episódios marcantes que 

ameaçaram as estruturas físicas e espirituais do Templo de Jerusalém, e a 

ligação particular de São Teotónio com a Terra Santa.  

A biografia do padroeiro da diocese de Viseu relata que renunciou ao 

priorado da sé para realizar a peregrinação a Jerusalém, viagem que mais tarde 

viria a repetir. A primeira viagem, acontecida ca. 1116-1117, cerca de duas 

décadas depois da Tomada de Jerusalém (1099) na Primeira Cruzada, durou três 

anos (tempo normal despendido à época para aquela peregrinação), e na volta, 

face ao convite para se tornar Bispo de Viseu, recusa o cargo (AZEVEDO, 2013: 

57). Mais tarde, retorna novamente a Jerusalém e no regresso empenha-se na 

fundação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, encontrando-se naquela cidade 

em 1131, tendo sido o primeiro prior daquele mosteiro. Segundo a mesma fonte, a 

experiência da peregrinação à Terra Santa gera em São Teotónio o desejo de ali 

se fixar em definitivo e aí morrer, contudo os conselhos de D. Telo convencem-no 

a focar-se na obra religiosa que viria a promover em Coimbra, governando a casa 

dos crúzios e procedendo ao acompanhamento espiritual de D. Afonso Henriques.  

A instituição de São Teotónio como patrono da diocese viseense nos inícios 

do século XVII pelo bispo D. João de Bragança, vê-se reforçada na década de 

1720 pelo programa narrativo que lhe é dedicado no revestimento azulejar 

aplicado nas paredes laterais do corpo da catedral, e ainda na renovação do 

espaço capitular, considerando a importância simbólica que lhe está diretamente 

associada, por ser lugar de natureza temporal para reunião dos seus membros 

para decisão de assuntos do governo da diocese. A intervenção de reformação 

incluiu também o azulejo, e no programa aplicado que julgamos associado a um 

discurso que enfatiza o valor da nobreza no poder, encontramos a alusão às 

ameaças que infligiram Jerusalém na Antiguidade. Será possivelmente uma 

metáfora, no típico estilo propagandístico pós-Trento, de exaltação da providência 
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divina, e seu alcance à escala do poder, que se opõe à destruição dos valores 

espirituais de Jerusalém. 

 

1.3. Registos em azulejo e outras tipologias de menor incidência. 
 
Marcos de sacralização do espaço urbano, fomentando a religiosidade 

popular, os registos devocionais em azulejo são outra tipologia abrangida pela 

produção coimbrã, a partir de meados do século XVIII, tendo sido possível 

recolher um interessante número de amostras, quer in situ, quer 

descontextualizados (pertencentes a coleções museológicas ou de particulares), 

que denotam alguma variedade nos temas representados e soluções de 

emolduramentos.  

Esses pequenos quadros, precursores da azulejaria de fachada, 

mereceram alguma dedicação pelos artífices locais, verificando-se a particular 

concentração de exemplares nos quarteirões correspondentes ao antigo Bairro 

das Olarias de Coimbra, deliberadamente a nosso ver. Aos exemplares 

conhecidos, encontrados nos arruamentos correspondentes ao referido bairro e 

sua área envolvente670, juntamos ainda a referência a um grande quadro de 

azulejo, representando Nossa Senhora da Conceição que existiu no Terreiro das 

Olarias, para o qual António Augusto Gonçalves reconheceu a técnica de 

coloração de Brioso (GONÇALVES, 1899: 239). Independentemente da piedade 

popular que abrange especialmente a classe dos oleiros, nada mais oportuno do 

que aliar a devoção particular à visibilidade do produto comercial no espaço 

coletivo urbano. 

No que toca às questões iconográficas verificamos na produção coimbrã a 

especial incidência da invocação às Almas do Purgatório, isoladamente ou como 

representação subsidiária de outro tipo iconográfico [Figuras 554-555]. 

                                                      
670 R2, Rua da Loiça; R3, Rua do Corvo; R4, Rua do Almoxarife/Rua dos Sapateiros; R5, Praça do 

Comércio. 

O Inventário Artístico de Portugal dá conta de um maior número de registos setecentistas na 

cidade de Coimbra (CORREIA & GONÇALVES, 1947: 198, estampa CCXVIII). Aos registos atrás 

indicados soma-se o registo na Rua Joaquim António de Aguiar, ainda in situ, e os desparecidos 

registos do largo de Sansão com a representação da Santíssima Trindade, a Virgem e as Almas 

do Purgatório, e da antiga Rua da Trindade com a representação de N.ª Sr.ª do Carmo, atualmente 

pertencente à coleção do Museu Nacional do Azulejo. 

 
Figura 554 | Registo com Alminhas 
aplicado em prédio na Rua Joaquim 
António de Aguiar, n.º26-28, em 
Coimbra. 
2.º quartel séc. XVIII, António Vital 
Riffarto atrib. FA 
 

 
Figura 555 | Registo com N.ª Sr.ª do 
Carmo salvando as Almas aplicado 
em prédio de gaveto entre a Rua do 
Almoxarife e a Rua dos Sapateiros, 
em Coimbra. 
2.º quartel séc. XVIII, António Vital 
Riffarto atrib. FA 
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Manifestação identitária da religiosidade popular portuguesa, com forte incidência 

na região da bacia hidrográfica do Mondego e em todo o norte de Portugal 

(GONÇALVES, 1959: 101-106), as alminhas conectam-se com o quadro mental 

religioso do dogma do Purgatório, incentivado pelo Concílio de Trento (1545-

1563), como terceiro lugar de expiação e purificação final das almas. O mundo 

católico fomentou, portanto, a interação entre o mundo dos vivos e o mundo dos 

mortos, gerando a materialização de memoriais de apelo à oração pelas Almas do 

Purgatório, destacando-se no panorama português a contribuição entusiasta de 

Luís Álvares de Andrade, o pintor santo, eternizado por Jorge Cardoso no seu 

Agiológio Lusitano, como ativo divulgador da imagética das alminhas no reino e 

fora dele (CARDOSO, 1657: II, 408-411).  

Esses quadros consistem na representação dos condenados por entre 

labaredas, numa atitude de suplicação perante entidades protetoras da esfera 

celeste que as assistem ao alto: são figurados homens e mulheres, leigos e 

religiosos, representando as diferentes esferas do poder, desde o homem comum 

ao bispo, ou rei, numa nivelação dos seres mortais perante a justiça divina 

(GONÇALVES, 1959: 72).  

Em Coimbra verificamos ser comum surgirem associadas invocações 

marianas – Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Carmo, Nossa 

Senhora do Rosário, remetendo para o papel da Virgem como protetora e 

mediadora junto do Altíssimo – e, mais esporadicamente, invocações 

hagiográficas, com particular relação com a cidade, como Santo António ou a 

Rainha Santa Isabel. Excetuando a última invocação assinalada, a maioria é 

frequente em todo território nacional para esta tipologia (CAMPELO, 2008: 177), 

correspondendo a figuras de devoção nacional.  

Notamos insistente o recurso à invocação a Nossa Senhora do Carmo 

[Figuras 555-556], facto que se explica pela ligação especial que o seu culto 

assume com as Almas do Purgatório, muito difundido por figuras como o papa 

João XXII (1322), através da Bula Sabatina, seguindo a tradição de São Simão 

Stock, e associada à instituição da confraria do Santo Escapulário do Carmo, 

olhando a Virgem do Carmo como salvadora das Almas do Purgatório através do 

 
Figura 556 | Registo com N.ª Sr.ª do 
Carmo salvando as Almas 
pertencente à coleção do MNAz, 
outrora aplicado em fachada de prédio 
na Rua da Trindade em Coimbra 
3.º quartel séc. XVIII, Salvador de 
Sousa Carvalho atrib.  
MNAz inv. 6111. 
Foto MNAz 
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Escapulário671. Já a evocação à Rainha Santa Isabel é nitidamente menos 

frequente em território nacional, mas muito compreensível em Coimbra, pelo culto 

particular que reúne na cidade, tratando-se Santa Isabel de Aragão da sua 

padroeira.  

Constata-se na produção coimbrã a predileção por desdobrar as reservas 

figurativas em dois registos: o inferior mais diminuto e compactado, onde se 

inscreve a representação das Almas do Purgatório, normalmente com o letreiro 

evocativo das rezas pelos que sofrem no Purgatório – Pelas Almas, um Padre-

Nosso e uma Ave-Maria – secundarizando-se em relação ao superior, de 

dimensões mais normalizadas, e onde se inscreve a invocação do registo. 

Os exemplares mais recuados constatados para o azulejo setecentista 

coimbrão situam-se na década de 1740, e apresentam características formais 

associadas à obra em azulejo datada e documentada para António Vital Riffarto 

(1700-atv.1739), constituindo exemplo o painel na encruzilhada entre a Rua do 

Almoxarife e Rua dos Sapateiros, dedicado às Almas do Purgatório sob 

intervenção da Virgem do Carmo [Figura 555], e os pequenos painéis com as 

Almas na Rua da Loiça e na Rua Joaquim António de Aguiar [Figura 554]. De um 

seu seguidor será o painel descontextualizado, datado de 1750, pertencente à 

coleção do Museu Nacional do Azulejo, representando Nossa Senhora da 

Conceição e as Almas do Purgatório (MNAz inv.6109), com o letreiro «DEVOTOS 

DAS ALMAS HUM P.N. E A. M.» que convidava o transeunte a rezar as orações 

do Pai-Nosso e Ave-Maria pelas Almas do Purgatório [Figura 557]. Os painéis 

para esta cronologia, entre 1740-1750, assumem pintura monocroma a azul, e 

                                                      
671 Nossa Senhora do Carmo reúne especial ligação com as Almas do Purgatório, através do 

simbolismo místico do Escapulário. Aquando da sua aparição a Frei Simão Stock, proferiu as 

seguintes palavras: “Recebe, diletíssimo filho, este Escapulário de tua Ordem como sinal distintivo 

e a marca do privilégio que eu obtive para ti e para todos os filhos do Carmelo; é um sinal de 

salvação, uma salvaguarda nos perigos, aliança de paz e de uma proteção sempre eterna. Quem 

morrer revestido com ele será preservado do fogo eterno” (Carta Magna do Escapulário, 

Cambridge, 16 de julho de 1251). A divulgação das virtudes espirituais do escapulário permaneceu 

fortemente enraizada entre os carmelitas, acreditando que se o envergassem na hora da morte 

seriam resgatados do Purgatório, no sábado seguinte ao dia da sua morte, pela Virgem do Carmo. 

A sua representação é acompanhada pelo Menino, com ambos estendendo escapulários às almas 

do Purgatório como sinal do seu resgate (R4, R6; ED7- MNMC inv.1720/C1631, ED11- MNAz inv. 

6111). 

 
Figura 557 | Registo com N.ª Sr.ª da 
Conceição, pertencente à coleção do 
MNAz. 
1750, autor desconhecido. 
MNAz inv. 6109. 
Foto MNAz. 
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oscilam entre emolduramentos de ornamentação mais simples, nos exemplares 

de dimensão mais diminuta, ou mais elaborada, bem enquadrada na estética 

joanina com uma panóplia de motivos ornamentais de gosto escultórico 

condensados à volta da reserva figurativa central. 

A estética Rococó coimbrã é também praticada por esta tipologia, 

introduzindo a policromia na maioria dos casos. No registo de Nossa Senhora do 

Carmo, igualmente pertencente à coleção do Museu Nacional do Azulejo (MNAz 

inv. 6111), proveniente de um edifício demolido da antiga Rua da Trindade (atual 

Rua José Falcão) na Alta de Coimbra [Figura 556], surgem notas de policromia 

nas reservas figurativas a amarelo e manganês. Na mesma coleção museológica, 

outros registos de menor dimensão (3x3 e 2x2), somente com as representações 

das Almas do Purgatório (MNAz inv.6177, 6178) [Figuras 558-559], assumem 

também policromia: ora presente nos emolduramentos (a manganês, verde, 

amarelo e azul) conjugados com reservas também polícromas (MNAz inv.6177), 

ora com os enquadramentos a manganês e azul e as reservas policromas (a azul, 

amarelo e manganês) (MNAz inv. 6178). Os exemplos que referimos enquadram-

se na estética e técnica praticada por Salvador de Sousa Carvalho (ca.1727-

†1810), atribuição que fazemos com base em coincidências técnicas e formais 

que nos parecem evidentes com as obras conhecidas para aquele mestre. 

Ainda no âmbito da estética Rococó, e com datação que julgamos 

aproximada aos exemplos que acabámos de mencionar, estão dois registos que 

acusam um desenho e tipo de pintura distinto daqueles, e que, com base na 

tradição oral associada a uma das peças, atribuímos a Manuel da Costa Brioso 

(ca.1708-†1783). O registo datado de 1772, também dedicado a Nossa Senhora 

do Carmo, integrado na coleção do Museu Nacional Machado de Castro (MNMC 

inv.1720/C1631) [Figura 560] 672, tem associada a memória de uma eventual 

promessa a Nossa Senhora do Carmo feita por aquele oleiro na sequência de 

uma tentativa de assalto que terá sofrido, saindo ileso, tendo edificado um altar 

com aquela invocação no local onde sofreu tentativa de assalto, na Rua das 

Figueirinhas, atual Rua Martins de Carvalho673. O painel apresenta intensa 

policromia, na reserva figurativa e emolduramento, e uma assimétrica disposição 
                                                      
672 Vd. Vol.3, ED7. 

673 Segundo a 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 

 
Figura 558 | Registo com Almas, 
pertencente à coleção do MNAz. 
3.º quartel do século XVIII, Salvador 
de Sousa Carvalho atrib. 
MNAz inv. 6177. 
Foto MNAz. 
 

 
Figura 559 | Registo com Almas, 
pertencente à coleção do MNAz. 
3.º quartel do século XVIII, Salvador 
de Sousa Carvalho atrib. 
MNAz inv. 6178. 
Foto MNAz. 
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da carga ornamental pontuada pela exploração dos efeitos em curva e 

contracurva combinando concheados com formas fitomórficas derivadas da 

palma, numa pintura miniaturista ao nível da reserva, e caligráfica ao nível dos 

ornatos do enquadramento. Idêntica conceção, muito coincidente nos aspetos do 

estilo de pintura e desenho dos ornatos, embora numa versão a azul e branco, 

mas com um meticuloso trabalho de raspados é o painel aplicado no edifício na 

Praça do Comércio674, em frente à porta lateral da igreja de São Bartolomeu 

[Figura 561], onde se representa a Rainha Santa Isabel orando junto a Cristo 

Crucificado na reserva principal – representação associada ao culto cristocêntrico, 

apelando à reflexão sobre o sacrifício de Cristo – e na reserva secundária as 

Almas do Purgatório com o letreiro Pai Nosso Ave Maria Pelas Almas. 

No contexto civil, temos para a produção coimbrã de azulejos enquadráveis 

na tipologia em abordagem o exemplo do Solar dos Condes de Prime675, em 

Viseu, com o painel devocional dedicado a São Marçal, aplicado em parede cega 

do piso superior, alinhada com o lanço de escadas que se desenvolve a partir da 

entrada daquela casa nobre, e colocado acima da linha da balaustrada de granito 

que delimita a escadaria. Com a finalidade da proteção da casa, dos seus 

habitantes e visitantes, a colocação central do painel acentua a ideia de querer 

que o efeito protetor daquela representação se propague a todo o edifício, 

situação que assume todo o sentido uma vez que a invocação em causa é 

apelada contra os incêndios. 

Por último, embora num contexto distinto dos exemplos que temos vindo a 

focar, destacamos os painéis devocionais aplicados no subcoro da igreja do 

antigo Convento de Nossa Senhora dos Anjos de Montemor-o-Velho676, duas 

peças datadas de 1801, e, possivelmente, representativas do fecho do ciclo 

setecentista da produção azulejar coimbrã, dedicadas a duas invocações 

hagiográficas agostinianas: São Gonçalo de Lagos e São Nicolau de Tolentino. 

Estes painéis revelam-se como casos de persistência da tradição seiscentista da 

aplicação de representações hagiográficas individualizadas em azulejo aplicado 

em interiores sacros, neste caso com uma conotação direta a duas figuras 

cimeiras da Ordem conventual a quem pertencia o edifício. 
                                                      
674 Vd. Vol.3, R5 

675 Vd. Vol.3, EAC20.  

676 Vd. Vol.3, EACMC29.  

 
Figura 560 | Registo com N.ª Sr.ª do 
Carmo salvando as Almas. 
1772, Manuel da Costa Brioso atrib. 
Coleção MNMC inv.1720. 
Foto José Pessoa, DDF/ IMC. 
 

 
Figura 561 | Registo com a Rainha 
Santa Isabel em oração junto a Cristo 
Crucificado e Almas do Purgatório. 
Fachada de edifício na Praça do 
Comércio, n.º109-111. 
3.º quartel do século XVIII, autor 
desconhecido. 
FA 
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De maior aproximação à estética neoclassicista, os painéis assumem 

policromia no enquadramento, e apresentam a reservas figurativas pintadas a azul 

e manganês, sendo o castanho-vinoso aplicado concretamente na representação 

do hábito das figuras. O desenho é fruste e ingénuo no tratamento dos 

pormenores anatómicos, e trabalho dos fundos; ao nível da pintura verifica-se um 

contraste técnico entre o trabalho pictural dos emolduramentos, mais cuidado e 

requintado, pela atenção dada aos pormenores e adição de efeitos marmoreados 

como fundo, comparativamente com a pintura das reservas, revelando-se gritante 

o deficiente tratamento do modelado na representação do hábito das figuras 

[Figura 562]. 

Tivemos a felicidade de identificar uma direta filiação das duas 

representações na estamparia popular, pelo reconhecimento de evidentes 

afinidades formais entre a composição dos emolduramentos e das representações 

hagiográficas com registos gravados coevos à data dos painéis, detetados nas 

coleções da Biblioteca Nacional de Lisboa e Sociedade Martins Sarmento em 

Guimarães. A confrontação entre as obras de azulejo e os registos gravados 

fazem acentuar as limitações técnicas do artífice, no que toca ao desenho das 

reservas figurativas; no capítulo seguinte, dedicado à assimilação da gravura, 

teremos oportunidade de abordar estes dois casos, com mais detalhe. 

Particulares aos edifícios religiosos, outros exemplos de criações em 

azulejo de peças soltas são as cruzes dos Passos, ou da Via Sacra, que surgem 

no exterior de edifícios da arquitetura paroquial ou monástico-conventual ou ainda 

no interior destes últimos complexos, assinalando percursos de ritos processionais 

associados ao tempo litúrgico da Paixão de Cristo. Encontramos estas cruzes 

isentas, sobre vãos de portas e janelas, ou como remate de silhares, surgindo por 

vezes numeradas na base das peanhas com números simples ou indicação da 

ordem da estação. Encontramos cruzes cuidadosamente desenhadas em azulejo, 

com efeitos de marmoreados e outros pormenores decorativos, com algum 

cuidado descritivo, e também alguns casos que operam o reaproveitamento de 

padronagem. São exemplos as cruzes encontradas na fachada da igreja do antigo 

Mosteiro de Santa Maria de Semide677 [Figura 563], ou o conjunto aplicado no 

                                                      
677 Vd. Vol.3, EACMC28. 

 
Figura 562 | Registo com São Nicolau 
de Tolentino. 
Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª 
dos Anjos de Montemor-o-Velho, sub-
coro. 
1801, família Sousa Carvalho atrib. 
(possivelmente Dionísio). 
FA. 
 

 
Figura 563 | Cruz de via sacra na 
fachada da igreja do antigo Mosteiro 
de Santa Maria de Semide. 
2.º quartel do século XVIII, autor 
desconhecido. 
FA. 
 

 
Figura 564 | Cruz de via sacra na 
fachada da Igreja Matriz de Ega 
(Condeixa-a-Nova). 
2.º quartel do século XVIII, autor 
desconhecido. 
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exterior da Igreja Matriz de Ega678 [Figura 564] onde algumas cruzes fazem o 

aproveitamento de padronagem semelhante à aplicada nos alçados laterais da 

nave. 

As composições ornamentais incluem-se também no quadro tipológico da 

produção azulejar coimbrã, assumindo menor incidência no conjunto de núcleos 

analisados. O pendor decorativista destas composições, caracterizadas pelo 

agrupamento livre e variado de ornatos de vários tipos, auxilia a sua função 

primordial de complementaridade dos conjuntos azulejares, formados ou não por 

ciclos narrativos. Observamo-los a partir da década de 1720, parecendo perdurar 

até ao último quartel da mesma centúria. 

É comum verificar que a estrutura destas composições se organiza 

geralmente a partir de um eixo axial marcado pela colocação de um motivo 

central, medalhão ou cartela, em redor do qual se dispõem simetricamente os 

ornatos que podem consistir em motivos vegetalistas, por exemplo enrolamentos 

de acantos, outros elementos em curva e contracurva terminando em volutas, 

grinaldas, cadeias de ferronerie, meninos ou anjos, entre outros. Tanto no período 

da Grande Produção Joanina, como no período Rococó, sobretudo nos casos de 

complementaridade de ciclos historiados, é comum encontrarmos no elemento 

central a colocação de emblemática associada à iconografia do ciclo narrado, ou 

nos casos de aplicação autónoma, sem o vínculo a conjuntos historiados, sem 

essa articulação, relacionando-se simplesmente com a invocação do edifício onde 

se inserem. 

Na produção de Coimbra apontamos como primeiros exemplos destas 

composições ornamentais os painéis que servem de embasamento aos painéis 

dedicados à iconografia de São João Batista, aplicados na capela com a mesma 

invocação na sé viseense679 [Figura 565], obra da olaria de Agostinho de Paiva 

em parceria com o pintor Manuel da Silva e o mestre ladrilhador José de Góis, 

datada de ca. 1722-1724.  

No 2.º quartel do século XVIII a produção de Coimbra acentua o recurso a 

este tipo de composições, novamente na fórmula complementar a ciclos 

narrativos. Contudo, há também exemplos de exceção, surgindo com uma 

                                                      
678 Vd. Vol.3, EARP23 

679 Vd. Vol.3, EARP50. 
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projeção autónoma nos conjuntos, como por exemplo o revestimento da parede 

contígua ao arco triunfal da Igreja Matriz de Ega680 [Figuras 566-567], obra que 

atribuímos a António Vital Riffarto, o qual adquire um peso monumental na 

espacialidade da nave, representando dois anjos a enquadrar a cruz de Cristo, 

colocada no alinhamento do fecho do mesmo arco, remetendo para a afirmação 

do patronato daquele templo, a Ordem de Cristo.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
680 Vd. Vol.3, EARP23.  

Figura 565 | Composição ornamental no embasamento do painel com a representação do Batismo de Cristo. 
Capela de São João Batista da Sé de Viseu. 
ca.1722-1724, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva. 
FA 

Figuras 566-567 | Interior da Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da Graça de Ega (Condeixa-a-Nova), perspetiva a partir da nave sobre o arco triunfal. 
Pormenor da composição ornamental que reveste superiormente a parede contígua ao arco triunfal. 
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.  
FA 
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António Vital Riffarto, como reforçámos na abordagem sobre o seu 

contributo na arte do azulejo da produção coimbrã, é o grande representante da 

conceção barroca deste tipo de composições, pela complexificação das estruturas 

imaginadas, adicionando a abordagem cenográfica à formulação de arquiteturas 

fingidas. Nos conjuntos que executa é obrigatória a inclusão de grande carga 

decorativa nos enquadramentos dos ciclos narrativos concebidos, funcionando as 

composições ornamentais, aplicadas em larga escala, como um complemento 

fundamental e estruturante dos conjuntos criados, compensando o desenho e 

pintura frustes das reservas figurativas. 

Na produção azulejar coimbrã da transição para a 2.ª metade do século 

XVIII tornam-se cada vez mais comuns os conjuntos de composições 

ornamentais, as quais assumem de forma assertiva a linguagem Regência e 

introduzem paulatinamente os concheados do novo Rococó. A título de exemplo, 

destacamos os conjuntos encontrados no antigo Mosteiro de São Jorge de 

Milreus681, nomeadamente na escadaria de acesso ao dormitório e refeitório 

[Figuras 568-569]. Estas amostras revelam a leveza e a libertação de formas nas 

reservas centrais dos painéis, privilegiando os fundos neutros e a pintura a azul 

em dois tons, mais escuro e mais claro, nos emolduramentos e ornatos centrais 

respetivamente. A delicadeza da pintura e a utilização do esgrafito e de efeitos 

marmoreados caracterizam a especial atenção dada a este tipo de composições, 

aspeto demonstrativo da predileção dos artífices conimbricenses pelo trabalho do 

ornato. 

 

                                                      
681 Vd. Vol.3, EACMC12.  

Figuras 568-569 | Painel em patamar na escadaria de acesso ao corredor do dormitório (datado de 1756). 
Pormenor de painel no silhar que reveste os espaldares dos bancos do refeitório. 
Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus (Castelo Viegas, Coimbra) 
Meados séc. XVIII, autor desconhecido. FA 
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Em pleno período Rococó, encontramos também a eleição das 

composições ornamentais nos planos decorativos das obras de azulejo 

executadas para alguns edifícios, em campanhas que demonstram a diversidade 

tipológica da produção coimbrã para o 3.º quartel do século XVII, adicionando aos 

motivos historiados e motivos seriados, as composições ornamentais. Nesta fase 

destaca-se a extroversão assumida no desenho daquelas composições, em redor 

do motivo concheado, bem como a introdução da policromia, ora nas reservas, 

ora nos emolduramentos, e de reservas com efeitos marmoreados polícromos. 

Destacamos ainda a inclusão, em certos casos, de motivos de ferronerie em 

combinação com delgadas formas concheadas rocaille, numa direta influência da 

gravura ornamental da época com modelos para a arte dos metais.  

São vários os exemplos observados para esta cronologia com semelhante 

fórmula compositiva, sendo de destacar os espécimes encontrados no Paço das 

Escolas da Universidade de Coimbra682 (vestíbulo junto à Capela de São Miguel), 

nas escadarias do Colégio de Santa Rita683, também em Coimbra, e no oratório do 

Paço de Maiorca684 (Figueira da Foz). Para esta fórmula que classificamos como 

fórmula A, respeitante a composições que dispõem em redor de uma cartela 

central, emoldurada por motivos concheados, segmentos em curva e contracurva 

com rocalhas, adicionados a secções de ferronerie, tudo numa disposição 

simétrica [Figura 570]. Também no antigo edifício das Ciências Naturais685, na 

Alta de Coimbra, é possível encontrar painéis de composição ornamental 

aplicados no átrio da Rua da Matemática, consistindo na aplicação da fórmula B 

que coloca também um medalhão em posição central emoldurado por motivos 

concheados e duas palmas colocadas lateralmente, posicionando-se nas áreas 

laterais duas reservas de efeitos marmoreados. Vemos esta fórmula replicada no 

salão nobre do Solar da Rede (Mesão Friso)686 e na sala de jantar do Solar de 

Cassurrães (concelho de Mangualde)687, segundo registo fotográfico de Santos 

Simões [Figura 571]. A terceira fórmula identificada, fórmula C, consiste na   

                                                      
682 Vd. Vol.3, EAC4.  

683 Vd. Vol.3, EACMC11.  

684 Vd. Vol.3, EAC10. 

685 Vd. Vol.3, EAC6. 

686 Vd. Vol.3, EAC14. 

687 Vd. Vol.3, EAC17. 
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Figuras 570 | Painel ornamental (fórmula A). 
Colégio de Santa Rita, 3.º quartel séc. XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib. 
FA 

Figuras 571 | Painel ornamental (fórmula B). 
Antigo edifício das Ciências Naturais, 3.º quartel séc. XVIII, Salvador 
de Sousa Carvalho atrib. FA 

Figuras 572 | Painel ornamental (fórmula C). 
Nave da igreja do antigo Mosteiro de Santa Maria de Semide, último quartel séc. XVIII, Salvador de Sousa 
Carvalho atrib. FA 
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aplicação de motivos de ferronerie mais realçados, em combinação com ornatos 

de filiação vegetalista e discretos motivos concheados, continuando a organização 

simétrica do esquema de motivos imbricados; são exemplos os painéis da nave 

da igreja do antigo Mosteiro de Santa Maria de Semide (Miranda do Corvo)688, ou 

os painéis nos lanços de escadas da escadaria principal do Colégio de São 

Jerónimo de Coimbra 689 [Figura 572]. 

Outra componente tipológica singular que merece atenção especial são as 

composições de efeitos ilusórios, isto é, composições com papel corretor das 

arquiteturas, produzindo equilíbrio nos conjuntos pelo mimetismo de elementos 

reais ou sugestão de volumetrias e formas escultóricas em redor de vãos de 

portas, janelas ou arcos, trabalhando principalmente efeitos de tromp l’oeil [Figura 

573]. Trata-se de uma fórmula característica à estética barroca que tanto privilegia 

os jogos ilusionistas, e encontramo-la na produção azulejar coimbrã 

particularmente no 2.º quartel do século XVIII, associada à obra de António Vital 

Riffarto e seus seguidores. O gosto pelo fictício é evidente pela inclusão nos 

conjuntos, particularmente em paredes cegas, da simulação em azulejo de janelas 

e portas fingidas, vãos de grades, púlpitos, ou confessionários, fazendo pandam 

com os das paredes fronteiras, esses realmente existentes, exercendo assim a 

função de correção da arquitetura subjacente, aspirando para o espaço interior 

unicidade, equilíbrio e harmonia das formas, e garantindo a métrica do ritmo de 

colocação dos vários painéis dos ciclos narrativos.  

A predileção pelo mimetismo, praticada pelo centro azulejar conimbricense 

está patente em vários exemplos, sendo paradigmáticos os casos que atribuímos 

a António Vital Riffarto: a grade fictícia e porta na capela-mor da Igreja do antigo 

convento carmelita de São João Evangelista690, em Aveiro [Figuras 574-575], a 

porta fingida na capela-mor da Igreja do Santuário de N.ª Sr.ª do Pilar691 em 

Póvoa do Lanhoso, ou o púlpito e confessionários simulados na parede do lado da 

Epístola da nave da Igreja de Santo António dos Olivais692, em Coimbra. De um 

                                                      
688 Vd. Vol.3, EACMC28. 

689 Vd. Vol.3, EACMC23. 

690 Vd. Vol.3, EACMC3. 

691 Vd. Vol.3, EARP3. 

692 Vd. Vol.3, EACMC21. 

 
Figura 573 | Base de púlpito na Igreja 
do antigo Convento de São João 
Evangelista de Aveiro. 
2.º quartel séc. XVIII, António Vital 
Riffarto atrib. 
FA. 
 
 
 

 
Figura 574 | Grade na capela-mor da 
Igreja do antigo Convento de São 
João Evangelista de Aveiro, lado do 
Evangelho. 
FA. 
 

 
Figura 575 | Grade fingida em azulejo 
na capela-mor da Igreja do antigo 
Convento de São João Evangelista de 
Aveiro, lado da Epístola. 
2.º quartel séc. XVIII, António Vital 
Riffarto atrib. 
FA. 
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seu seguidor é exemplo a porta fingida na capela-mor da Capela de Nossa 

Senhora da Alegria em Almalaguês693 [Figura 576]. 

Do conjunto de núcleos analisados verificamos que o gosto pelo fictício 

será na produção coimbrã uma tendência que perdurará até finais do século XVIII. 

Como exemplo, destacamos primeiramente a porta fingida na parede do lado da 

Epístola da capela-mor da Igreja Matriz de São Martinho do Bispo694, no concelho 

de Coimbra, núcleo que atribuímos Salvador de Sousa Carvalho e situamos na 

década de 1760, tendo a particularidade da aplicação de colorido a castanho-

vinoso de manganês na pintura dos apainelados de madeira da porta, 

preenchendo a cantaria simulada a marmoreados a azul e branco [Figura 577]. 

Para o final da centúria, década de 1790, situamos o conjunto da Igreja de São 

Vicente695, na cidade da Guarda, que atribuímos à família Sousa Carvalho (a 

Dionísio e seu pai Salvador), na qual encontramos na capela-mor uma 

interessante porta fingida na parede do lado do Evangelho, fazendo pandam com 

a porta da sacristia na parede oposta, com a mesma solução cromática descrita 

para o exemplo anterior [Figura 578-579]. 

Sobre as soluções ornamentais em azulejo que enquadram elementos 

arquitetónicos destacamos o exemplo da composição de simulação escultórica 

que emoldura o nicho que acolhia a imagem do orago da igreja do antigo 

Convento de Santo António de Serém (Águeda)696, a qual embora seja muito 

restrita e de pequenas dimensões faz a simulação de elementos arquitetónicos 

fingidos, tal como o entablamento inserido entre o lintel em cantaria do vão da 

porta e o nicho superior, adicionando elementos escultóricos laterais sobre os 

quais se sentam anjos, e superiormente um frontão interrompido com sanefas 

com lambrequins sob as quais pendem cortinas de franjas e borlas [Figura 580]. 

Outra tipologia de menor incidência são os frontais de altar, encontrados 

na produção azulejar coimbrã para cronologias enquadráveis na segunda metade 

do século XVIII. São exemplos os frontais de altar de pintura polícroma, a azul e 

amarelo sobre o fundo branco estanífero, encontrados no antecoro do antigo  

  

                                                      
693 Vd. Vol.3, EARP7. 

694 Vd. Vol.3, EARP16.  

695 Vd. Vol.3, EARP38.  

696 Vd. Vol.3, EACMC1.  

 
Figura 576 | Porta fingida em azulejo. 
Capela de N.ª Sr.ª de Almalaguês, 
capela-mor, lado da Epístola. 
2.º quartel século XVIII, autor 
desconhecido. 
FA 
 

 
Figura 577 | Porta fingida. 
Igreja Matriz de São Martinho (São 
Martinho do Bispo, Coimbra), capela-
mor, lado da Epístola. 
3.º quartel do século XVIII, Salvador 
de Sousa Carvalho atrib.  
FA 
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Figuras 578-579 | Porta de acesso à sacristia (lado da Epístola) e porta fingida 
em azulejo (lado do Evangelho) na Igreja Matriz de São Vicente da Guarda. 
Último quartel séc. XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA 

Figuras 580 | Composição ornamental composta por elementos escultóricos 
fingidos, envolvendo o nicho que albergava a imagem do orago. 
Galilé da igreja do antigo Convento de Santo António de Serém (Águeda), 2.º quartel 
séc. XVIII, António Vital Riffarto atrib. FA 

Figuras 581 | Frontal de altar em azulejo, simulando pano de altar com 
galão e franjas. 
Antigo Mosteiro de Santa Maria de Semide, último quartel séc. XVIII, 
Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA 
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Mosteiro de Santa Maria de Semide (Miranda do Corvo)697 [Figura 581] e no 

claustro do Convento de Santa Teresa em Coimbra698. 

Estes revestimentos executam a simulação dos frontais têxteis com sanefas 

franjadas e sebastos delimitados por galões que definem também os vários panos 

que os compõem, podendo apresentar-se lisos, como no caso de Semide, ou 

assumir belos efeitos de brocados ou bordados, eventualmente copiados de 

tecidos da época, como vemos no caso do Convento de Santa Teresa de 

Coimbra. O amarelo é frequente como pigmento principal, ou a par com o azul, 

numa direta alusão ao fio de ouro comum nos têxteis da época.  

Acompanhando as tendências estéticas praticadas pela produção azulejar 

nacional, o azulejo de Coimbra no século XVIII esforça-se por oferecer modelos 

de gosto atualizado, tocando as várias categorias tipológicas, desde os motivos 

seriados aos registos e composições ornamentais, passando pelos ciclos 

historiados que reúnem, naturalmente, a maior incidência em toda a centúria. As 

formulações compositivas observadas no conjunto de núcleos em análise 

permitiram identificar criações próprias a Coimbra, e também a derivação de 

modelos criados por Lisboa, facto que reforça a sua influência por via do 

fenómeno migratório de artífices e artistas a partir daquele centro para a cidade de 

Mondego. Como desfecho desta nossa abordagem às várias categorias 

tipológicas praticadas pelo azulejo de fabrico coimbrão, passamos à consideração 

da relação entre gravura e azulejo, pela análise das formas de assimilação de 

modelos gravados pela produção coimbrã tomando alguns exemplos da primeira e 

segunda metades do século XVIII.  

                                                      
697 Vd. Vol.3, EACMC28. 

698 Vd. Vol.3, EACMC27. 
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subjacente a informação do cliente699 sobre o melhor da cultura artística praticada 

à época na Europa, por via de influências maioritariamente criadas a partir dos 

grandes polos difusores da imagem à época: Antuérpia, Roma, Paris e mais tarde 

Augsburg. A definição de programas quer na esfera sacra (como vimos 

anteriormente, normalmente privilegiando a temática mariana, cristológica ou 

hagiográfica), quer na esfera civil (preferindo as representações de encenação do 

quotidiano, miscigenando as vias galante, alegórica/mitológica, venatória e bélica) 

reclamam o recurso ao principal canal de divulgação da cultura visual da época: o 

modelo gráfico. 

A historiografia recente do azulejo português tem dado importantíssimos 

contributos ao entendimento da assimilação da gravura, comprovando o 

intercâmbio de modelos e o vasto leque de temas oferecidos ao pintor ceramista, 

bem como de referências gráficas para a formação do seu léxico ornamental. 

Assim, tem vindo a verificar-se que os modelos gráficos do azulejo Barroco 

português oscilam principalmente entre fontes flamengas, francesas e italianas 

por via da substancial produção de livros ilustrados (onde se inclui a tratadística), 

álbuns e gravuras avulsas publicadas desde o século XVI. O afrancesamento da 

cultura imagética portuguesa (CÂMARA, 2005: 287), com especial incidência a 

partir do reinado de D. João V, contribuiu para que, através da tratadística e 

arquitetónica, manuais de ornamentação ou pequenas séries de gravuras 

ornamentais, essa influência se consolidasse pela ação direta no processo criativo 

das artes decorativas portuguesas, acrescentando as novas linguagens do estilo 

Regência e também Rocaille. 

O extenso e complexo mercado da matriz gravada, compreendendo a 

reprodução massiva de obras dos principais mestres europeus, com diversas 

reedições por períodos significativamente alargados, e também onde se inclui o 

                                                      
699 Dado exemplar, como ilustração da relação de encomenda entre pintor e cliente, é a referência 

no âmbito da obra de azulejo encomendada na década de 1740 ao mestre ladrilhador José da 

Costa, de Lisboa, pelo principal da Sé Patriarcal Lázaro Leitão, de azulejos de brutesco para as 

latadas da sua casa de campo na Junqueira. No âmbito da negociação do preço final da obra, em 

1746 o mestre ladrilhador aponta a complexidade do programa proposto para trabalho ao pintor de 

azulejos, com recurso a um conjunto de estampas que se lhe mandou comprar: 

«Enquanto ao pintor, Vossa Excelentíssima lhe mandou comprar estampas, e lhe mandou fazer 

esses painéis com tantas figuras em que ele gastou muito tempo». LAMAS, 1925: 140. 
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fenómeno da contrafação, dificulta a tarefa do investigador na indagação e 

identificação precisa das fontes gráficas utilizadas pelo azulejo. A própria 

manipulação da matriz gravada por parte do artista/ artífice pintor-ceramista, 

revelando várias nuances no modo de assimilação das formas, e sua utilização na 

obra cerâmica final, acentua essa dificuldade. Trata-se contudo de uma desafiante 

tarefa no almejo da descoberta, sendo particularmente compensadora a 

efetivação de correspondências pela particularidade, de enorme interesse, da 

perceção da assimilação da matriz gravada pelo artista pintor de azulejo, 

acrescentando-se um pouco mais ao conhecimento do seu processo criativo. 

Enquanto instrumento normalizador de padrões e tipos iconográficos, e 

marco inolvidável da prática artística dos vários pintores ceramistas, a gravura 

assume no azulejo figurativo de fabrico coimbrão uma influência decisiva, 

depreendendo-se o seu recurso pela insistente repetição de fórmulas no conjunto 

de núcleos analisados, sentindo-se, pois, a influência de um mesmo modelo 

gravado para um mesmo tipo iconográfico presente em diferentes núcleos. Assim, 

apesar da ausência documental de qualquer tipo de referência à gravura como 

recurso dos pintores de azulejo, a aproximação a modelos gravados para vários 

exemplos, bem como a sobreposição de um mesmo tipo iconográfico para vários 

núcleos coevos, acusa a matriz gráfica como recurso de que as tendas de olaria 

dispunham recorrentemente. Em Coimbra parece acontecer a utilização dos 

mesmos modelos durante longos anos, fenómeno derivado, muito provavelmente, 

da sua transmissão por sucessivas gerações de artistas. A repetição de 

iconografias, religiosas ou profanas, em núcleos distintos prende-se com a 

atuação de determinada tenda de olaria e, ao mesmo tempo, com a persistência e 

predileção por esses temas. 

A carga artesanal dos artistas-artífices/ pintores de azulejo da produção 

coimbrã, criadores sem mestre no sentido mais académico do termo, se por um 

lado potenciou alguma liberdade no ato criativo, pela permeabilidade ao exótico e 

ao fantástico, por outro vê na gravura um precioso auxilio ao trabalho da pintura 

de azulejos. Em encomendas mais complexas, por exemplo associadas a 

representações imagéticas de carácter erudito, o recurso à estampa funcionou ao 

mesmo tempo como instrumento de trabalho e veículo de instrução estética e 

iconográfica, tornando possível o cumprimento de programas narrativos com o 

necessário rigor iconográfico. Devido sobretudo ao estabelecido pelas condições 
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dos contratos de encomenda e suas posteriores averiguações, o trabalho baseado 

em gravuras dos grandes mestres europeus resulta, em certa medida, nalguma 

falta de originalidade das composições, gerando com alguma frequência a 

repetição dos mesmos tipos iconográficos. Porém, e na linha de pensamento de 

Max Friedländer (FRIEDLÄNDER, 1949), rejeitamos a leitura pejorativa do 

trabalho de cópia de estampas pelos artífices do azulejo, considerando que a 

mesma requer habilidade, atenção e sentido crítico na seleção dos elementos a 

retirar para as obras recompostas, e sua adaptação à escala e formato do suporte 

cerâmico. 

A par da indagação de fontes gravadas para a produção azulejar coimbrã 

interessou-nos especialmente a compreensão das formas de assimilação da 

gravura: qual a estratégia dos pintores de azulejo/ pintores ceramistas das olarias 

conimbricenses? Fidelidade à cópia ou a cópia transformativa700? Nas linhas 

seguintes procuraremos as respostas para estas perguntas, recorrendo a um 

conjunto de exemplos demonstrativos de várias situações observadas. 

Começaremos pela abordagem de exemplos do universo temático 

religiosos, passando depois para o âmbito iconográfico profano, e terminaremos 

com a componente ornamental, focada na influência da linguagem Rococó. 

A realidade portuguesa da estratégia pós-tridentina no que diz respeito à 

utilização da imagem, enquanto veículo catequético-pedagógico veiculada pelo 

clero secular e Ordens religiosas, encontrará na azulejaria um papel à altura das 

suas necessidades, incrementando a crescente produção de ciclos narrativos 

religiosos, providenciando aos azulejadores as adequadas fontes gráficas que 

auxiliassem a eficaz resposta às encomendas. Deste modo, no caso dos ciclos 

narrativos em azulejo de temática religiosa, incidentes em representações 

bíblicas, emblemáticas ou hagiográficas, servindo as exigências ideológicas do 

mecenato religioso, verifica-se o recurso aos meios de difusão oficiais da 

mensagem católica, isto é, às ilustrações de missais litúrgicos, livros votivos, 

séries gravadas com vidas de santos, ou estampas avulsas associadas ao 

universo dos registos religiosos ou à obra de mestres de renome da pintura 

europeia. 

                                                      
700 Tomando as propostas metodológicas de Egbert Haverkamp-Begemann. Vd. HAVERKAMP-

BEGEMANN, 1988. 
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. O impacto de longo alcance da Evangelicae Historiae Imagines (Antuérpia, 

1593) de Jerónimo Nadal (1507-1580): uma gravura de Hieronymus Wierix 

(1553-†1619) para o painel azulejar da Apresentação do Menino no Templo  

(1770) da Igreja Matriz de Cernache atribuído a Salvador de Sousa Carvalho 

(ca.1727-†1810). 

Dentro do universo das obras litúrgicas (bíblias, breviários e missais), a 

obra Evangelicae Historiae Imagines (Imagens da História dos Evangelhos) do 

padre jesuíta Jerónimo Nadal (1507-†1580), publicada na oficina de Plantin-

Moretus a título póstumo (1.ª edição, 1593), teve determinante sucesso na arte 

pós-Trento, com ampla difusão e impacto na arte europeia e extra-europeia. A 

obra inclui 153 gravuras desenhadas por Bernardo Passeri (1577-†1585) e Marten 

de Vos (1532-†1603), e executadas pelos irmãos Jan (1549-†ca. 1618) e 

Hieronymus (1553-†1619) Wierix, com a contribuição de Adriaen Collaert 

(ca.1560-†1618) e Carel van Mallery (1571-†1635). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 584 | Frontispício da 
Evangelicae Historiae Imagines de 
Jerónimo Nadal. 
Antuérpia, 1593. 
Library of Congress. 

Figuras 585-586 | Apresentação do Menino no Templo. 
Gravura de Hieronymus Wierix na Evangelicae Historiae Imagines (Antuérpia, 1593) de Jerónimo Nadal. Library of Congress. 
Pormenor da reserva figurativa de painel de azulejos na nave da Igreja Matriz de Cernache (Coimbra). 1770, Salvador de Sousa 
Carvalho atrib. FA 
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Comprovando a longa duração do sucesso da obra no meio católico e no 

plano nacional, reconhecemos a influência da estampa dedicada ao episódio da 

Apresentação do Menino no Templo – episódio da infância de Cristo, reportando a 

purificação de Maria, associado ao quarto mistério gozoso do Santo Rosário, e ao 

primeiro reconhecimento de Jesus como o Messias – no painel de azulejos com a 

mesma iconografia integrado no ciclo narrativo do interior da Igreja de N.ª Sr.ª da 

Assunção de Cernache701, datado de 1770, que atribuímos a Salvador de Sousa 

Carvalho (ca.1727-†1810). Trata-se do único painel daquele conjunto que foi 

beber diretamente na obra de Nadal, facto que testemunha o recurso a diferentes 

fontes gráficas na constituição de um mesmo programa iconográfico. 

Da comparação entre a composição em suporte cerâmico e a estampa, 

observa-se a reconversão da composição da gravura ao formato horizontal da 

reserva figurativa do painel de azulejos, obrigando à alteração da espacialidade 

do fundo da cena representada na estampa, reduzindo a profundidade, mantendo 

no azulejo apenas as colunas de fuste helicoidal. Verifica-se também a redução 

do número de figuras, mantendo necessariamente os principais intervenientes no 

episódio bíblico (José, Maria, o Menino, Simeão, a profetiza Ana). O pintor de 

azulejos procedeu ainda a alterações pontuais ao nível da indumentária – por 

exemplo, cobrindo a cabeça de Maria com um véu (ao invés da cabeça 

descoberta observada na estampa) – e dos adereços – o altar é alterado de bloco 

monolítico para mesa coberta por uma toalha. Diferencia-se também da fonte 

gráfica, a opção pelo fonema projetado a partir da boca do sacerdote, em grafismo 

invertido, evocando a passagem proferida por Simeão, assinalada no Evangelho 

de São Lucas (Lc 2: 29): «Nunc dimitis servum tuum domine» (Agora, Senhor, 

deixas partir o teu servo). 

Houve assim uma adaptação de escala, procedendo-se à cópia 

transformativa da estampa, pela tentativa de ajustamento harmonioso da 

dimensão e colocação das figuras na composição, pela seleção dos elementos 

principais imprescindíveis à iconografia do episódio em causa, e pela alteração 

dos pormenores da indumentária, acessórios e alguns gestos. Pode assim 

reconhecer-se o esforço do pintor de azulejo pelo descolamento da fonte gráfica, 

tentando reinventar o modelo gráfico que o serviu naquela representação. 

 
                                                      
701 Vd. Vol.3, EARP11. 
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. Gravuras do Officium Beatae Mariae Virginis Post Adventum (Antuérpia, 

1719) no ciclo narrativo mariano em azulejo aplicado na Capela de N.ª Sr.ª da 

Conceição de Mouronho (Tábua). 

O missal da tipografia plantiniana Officium Beatae Mariae Virginis Post 

Adventum, associado à devoção litúrgica à Virgem Maria, reuniu ampla difusão 

europeia, e as estampas que o ilustram exerceram influência nas várias 

manifestações artísticas da Contra-Reforma. Das amostras analisadas para a 

produção azulejar coimbrã, o núcleo da Capela de N.ª Sr.ª da Conceição em 

Mouronho (Tábua)702, datado do 3.º quartel do século XVIII, acusa a ascendência 

da iconografia divulgada por essa obra, pelo que reconhecemos afinidades com 

algumas estampas publicadas numa edição datada 1719, no presente pertencente 

à Biblioteca da Universidade de Ghent.  

No ciclo mariano que reveste as paredes da capela-mor daquele templo 

identificamos duas mãos distintas a operar: uma correspondente ao registo 

inferior, com a representação dos símbolos litânicos da Virgem – a lua e o sol 

sobre fundos paisagísticos, complementados com as expressões latinas retiradas 

do Cântico dos Cânticos (Ct6: 9), Pulchra, ut Luna (Formosa como a Lua), Electa, 

ut Sol (Brilhante como o Sol) – representações que atribuímos a Salvador de 

Sousa Carvalho; a outra, respeitante ao registo superior, de autor desconhecido 

(Autor Desconhecido VI), integrando quatro quadros dedicados a episódios da 

infância de Cristo, acusando um tratamento miniaturista ao nível do desenho e da 

pintura, muito atento aos pormenores, e adaptando as diferentes composições ao 

formato das reservas figurativas, definido pelos ritmos arquitetónicos, 

nomeadamente, os vãos de portas e janelas.  

Foi para os quadros do registo superior do revestimento cerâmico do núcleo 

em causa que identificámos a influência da mencionada fonte gráfica, verificando-

se a transposição da mesma iconografia para os episódios da Adoração dos 

Pastores, Adoração dos Magos e Circuncisão. As estampas são assimiladas com 

grande fidelidade, fixando no azulejo os gestos, as posturas e a indumentária das 

personagens bebidos a partir da matriz gráfica, operando a adaptação ao 

desenvolvimento longitudinal das reservas figurativas do suporte cerâmico, 

acrescentando novos elementos arquitetónicos, figuras suplementares, e 

                                                      
702 Vd. Vol.3, EARP35. 

 
Figura 587 | Frontispício do missal 
litúrgico Officium Beatae Mariae 
Virginis Post Adventum. 
Antuérpia, Oficina plantiniana, 
1719.  
Ghent University Library 
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complementando as figuras que nas estampas se apresentam truncadas. Neste 

aspeto, temos que salvaguardar a hipótese de o pintor de azulejo se ter servido de 

uma outra edição do Officium Beatae Mariae Virginis, talvez coeva ao seu tempo, 

que tenha desenvolvido as composições das estampas publicadas nas anteriores 

edições da obra. De qualquer maneira, os quadros em azulejo afiguram-se 

bastante cuidados, ao nível da pintura e do desenho, esforçando-se pela 

harmonização das composições, adequando os elementos bebidos nas estampas 

ao formato e dimensão das reservas figurativas do azulejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 588-589 | Adoração dos Pastores. 
Estampa (invertida) do Officium Beatae Mariae Virginis Post Adventum (edição 1719), autor desconhecido. Ghent University Library. 
Pormenor da reserva figurativa de painel no registo superior do alçado lateral do lado do Evangelho na Capela de N.ª Sr.ª da 
Conceição de Mouronho (Tábua), 3.º quartel séc. XVIII, autor desconhecido VI (Manuel da Costa Brioso?). FA. 

Figuras 590-591 | Adoração dos Magos. 
Estampa do Officium Beatae Mariae Virginis Post Adventum (edição 1719), autor desconhecido. Ghent University Library. 
Pormenor da reserva figurativa de painel no registo superior do alçado lateral do lado do Evangelho na Capela de N.ª Sr.ª da Conceição 
de Mouronho (Tábua), 3.º quartel séc. XVIII, autor desconhecido VI (Manuel da Costa Brioso?). FA 
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No conjunto dos quatro quadros cerâmicos, a composição que se afasta 

mais da estampa é a que representa a Apresentação do Menino no Templo, na 

qual a cópia transformativa recorre apenas à transposição das figuras de José 

ajoelhado e Maria de pé, sendo o restante alterado. Este facto poderá indiciar o 

trabalho imaginativo do pintor de azulejo, inventando por si as restantes 

personagens incluídas na figuração em azulejo, ou recorrendo a outro tipo de 

fonte gráfica complementar, ou ainda remeter para uma edição distinta da que 

trabalhámos neste estudo, hipótese que assinalámos atrás. 

Figuras 592-593 | Apresentação do Menino no Templo. 
Estampa do Officium Beatae Mariae Virginis Post Adventum (edição 1719), autor desconhecido. Ghent University Library. 
Pormenor da reserva figurativa de painel no registo superior do alçado lateral do lado do Evangelho, na Capela de N.ª Sr.ª da 
Conceição de Mouronho (Tábua), 3.º quartel séc. XVIII, autor desconhecido VI (Manuel da Costa Brioso?). FA 

Figuras 594-595 | Circuncisão. 
Estampa do Officium Beatae Mariae Virginis Post Adventum (edição 1719), autor desconhecido. Ghent University Library. 
Pormenor da reserva figurativa de painel no registo superior do alçado lateral do lado do Evangelho na Capela de N.ª Sr.ª da 
Conceição de Mouronho (Tábua), 3.º quartel séc. XVIII, autor desconhecido VI (Manuel da Costa Brioso?). FA 
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. A influência da obra Schola cordis sive aversi a Deo cordis eumdem 

reductio et instructio (Antuérpia, 1629), de Benedict Van Haeften (1588-1648), 

com gravuras de Boetius van Bolswert (1580-1633), num ciclo azulejar 

atribuído a António Vital Riffarto (1700-atv.1739), de proveniência 

desconhecida, no jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto.  

No âmbito da temática emblemática, a obra Schola cordis (Escola do 

Coração, Antuérpia, 1629) da autoria do monge beneditino Benedict Van Haeften 

(1588-1648), ilustrada com gravuras de Boetius van Bolswert (1580-1633), 

incidindo no tema do Amor Divino, reuniu alguma popularidade no contexto 

propagandístico da Contra-Reforma. As suas representações iconográficas 

centram-se em cenas infantis – à imagem dos Pia Desideria (Antuérpia, 1624), do 

jesuíta belga Hermann Hugo (1588-1629) – que têm como protagonistas principais 

um anjo, uma menina e um coração. Considerada obra importante no âmbito do 

culto ao Sagrado Coração de Jesus, emergente nos finais de Seiscentos, a obra 

centra-se na interação entre o Amor Divino e a Alma Humana, sob a forma de 

cenas alegóricas de pendor pitoresco, acompanhadas por um título ou mote, e 

uma citação bíblica em latim. Cada gravura introduz um capítulo de dez a doze 

páginas com conteúdos meditativos (o sermão moralizante) acompanhados de 

notas à margem, que divagam acerca do coração ao serviço do espiritual 

(SAUNDERS, 2000: 195-200).  

No conjunto dos doze painéis de azulejo presentemente aplicados no muro 

que delimita o jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto703, de proveniência 

desconhecida, datados do 2.º quartel do século XVIII, cerca de uma dezena bebe 

diretamente nas estampas da obra de Van Haeften704, numa adaptação bem con- 

                                                      
703 Vd. Vol.3, ED8. 

704 Legendas no espaldar dos painéis e correspondência na obra de Van Haeften: 

Cordis duríties [Schola cordis, fl.124]. 

Cordis reversio [Schola cordis, fl.156]. 

Cordis contrítio [Schola cordis, fl.186]. 

Cordis emolitio [Schola cordis, fl.206]. 

Cordis renovatio [Schola cordis, fl.302]. 

Cordis scalae [Schola cordis, fl.394]. 

Cordis obsignatio [Schola cordis, fl.424]. 

Cordis inflamátio [Schola cordis, fl.450]. 

Cordis vigilia [Schola cordis, fl.460]. 

 
Figura 596 | Frontispício da obra 
Schola cordis sive aversi a Deo 
cordis eumdem reductio et 
instructio de Benedict Van 
Haeften. 
Antuérpia, 1629 
Bayerische Staatsbibliothek 
München.  
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-seguida à estrutura das composições azulejares, que enfatizam a carga 

ornamental dos emolduramentos, bem ao gosto desenvolvido por António Vital 

Riffarto (1700-atv.1739). Através do trabalho do ornato o artista pintor de azulejo 

criou estruturas profusamente e delicadamente decoradas, dignificadoras das 

cenas emblemáticas: uma estrutura arquitetónica fingida acolhe em posição 

central uma cartela que funciona como reserva figurativa onde se inscreve a cena 

metafórica, em tratamento miniatural, acompanhada pela citação bíblica, 

colocando no espaldar recortado que remata cada painel o mote principal da 

representação, que na estampa surge inferiormente à cena.  

As representações bebidas nas várias estampas de Bolswert adequam-se à 

escala da reserva figurativa, retirando os elementos essenciais da cena figurada 

em cada gravura, isto é, as figuras intervenientes, copiando sensivelmente a sua 

disposição na composição, a indumentária, alguns gestos e poses, e os objetos. 

Em certos casos, como na cena emblemática alusiva ao Cordis Durities, há a   

                                                                                                                                    
Stimulus cordis [Schola cordis, fl.530]. 

Figura 597 |.Pormenor do silhar de azulejos aplicado no muro do jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto em Coimbra. 
Dois painéis de espadar recortado pertencentes ao ciclo narrativo dedicado ao Amor Divino: Cordis reversio – Cordis 
Contritio.  
Proveniência desconhecida, 2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib. FA 
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Figuras 598-599 | Cordis Durities.Estampa da Schola cordis sive aversi a Deo cordis, Boetius van Bolswert, 1629. 
Bayerische Staatsbibliothek München. 
Pormenor de painel de azulejos no jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto, A.V. Riffarto, 2.º quartel séc. XVIII. FA. 

Figuras 600-601 | Cordis Reversio. Estampa da Schola cordis sive aversi a Deo cordis, Boetius van Bolswert, 1629. 
Bayerische Staatsbibliothek München. 
Pormenor de painel de azulejos no jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto, A.V. Riffarto, 2.º quartel séc. XVIII. FA. 

Figuras 602-603 | Cordis Contritio. Estampa da Schola cordis sive aversi a Deo cordis, Boetius van Bolswert, 1629. 
Bayerische Staatsbibliothek München. 
Pormenor de painel de azulejos no jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto, A.V. Riffarto, 2.º quartel séc. XVIII. FA. 
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Figuras 604-605 | Cordis Emollitio. Estampa da Schola cordis sive aversi a Deo cordis, Boetius van Bolswert, 1629. 
Bayerische Staatsbibliothek München. 
Pormenor de painel de azulejos no jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto, A.V. Riffarto, 2.º quartel séc. XVIII. FA. 

Figuras 606-607 | Cordis Renovatio. Estampa da Schola cordis sive aversi a Deo cordis, Boetius van Bolswert, 1629. 
Bayerische Staatsbibliothek München. 
Pormenor de painel de azulejos no jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto, A.V. Riffarto, 2.º quartel séc. XVIII. FA. 

Figuras 608-609 | Cordis Scalae. Estampa da Schola cordis sive aversi a Deo cordis, Boetius van Bolswert, 1629. 
Bayerische Staatsbibliothek München. 
Pormenor de painel de azulejos no jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto, A.V. Riffarto, 2.º quartel séc. XVIII. FA. 
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Figuras610-611 | Obsignatio Cordis. Estampa da Schola cordis sive aversi a Deo cordis, Boetius van Bolswert, 1629. 
Bayerische Staatsbibliothek München. 
Pormenor de painel de azulejos no jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto, A.V. Riffarto, 2.º quartel séc. XVIII. FA. 

Figuras612-613 | Cordis Inflammatio. Estampa da Schola cordis sive aversi a Deo cordis, Boetius van Bolswert, 1629. 
Bayerische Staatsbibliothek München. 
Pormenor de painel de azulejos no jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto, A.V. Riffarto, 2.º quartel séc. XVIII. FA. 

Figuras 614-615 | Cordis Vigilia. Estampa da Schola cordis sive aversi a Deo cordis, Boetius van Bolswert, 1629. 
Bayerische Staatsbibliothek München. 
Pormenor de painel de azulejos no jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto, A.V. Riffarto, 2.º quartel séc. XVIII. FA. 
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Figuras 616-617 | Stimulus Cordis. Estampa da Schola cordis sive aversi a Deo cordis, Boetius van Bolswert, 1629. 
Bayerische Staatsbibliothek München. 
Pormenor da composição figurativa. 

Figura 618 | Stimulus Cordis.  
Pormenor de painel de azulejos no jardim da Casa-Museu Bissaya Barreto, A.V. Riffarto, 2.º quartel séc. XVIII. FA. 
A adaptação livre da estampa, alterando as posturas das personagens, o movimento das vestes (resultando num maior 
estatismo da composição) e desenvolvendo o fundo paisagístico, muito mais elaborado em relação à estampa, e de 
tratamento livre, explorando os efeitos de esponjados e esgrafitados. FA. 
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correção da escala da composição original da estampa, percetível no aumento da 

figura da criatura demoníaca no caso aludido, desenhando-a à escala das 

restantes duas figuras. O fundo das composições é tratado livremente, mantendo 

o caráter paisagístico, com árvores e outro tipo de vegetação, copiando também 

em alguns casos espécies arbóreas (caso do cipreste na cena emblemática 

Cordis Contritio). Da comparação com as estampas com que trabalhámos, de 

uma edição datada de 1635, sentimos o gosto de Vital Riffarto pelo tratamento 

dos pormenores, acrescentando por exemplo umas sandálias à romana à 

indumentária do anjo, que nas estampas surge sempre descalço, ou ainda na 

modificação do penteado da menina.  

Neste caso o recurso à gravura parece acusar uma evidente apropriação de 

fidelidade à cópia, facilitadora do cumprimento dos requisitos estabelecidos 

possivelmente na encomenda, fornecendo ao pintor de azulejo os elementos 

iconográficos imprescindíveis ao cumprimento do programa erudito selecionado. 

Assim, o pintor de azulejo fez a cópia dos elementos essenciais plasmados nas 

estampas fornecidas, desenvolvendo um trabalho criativo na adaptação desses 

elementos indispensáveis a estruturas ornamentais de dignificação da iconografia 

representada, executando requintados emolduramentos e, à escala miniatural das 

cenas representadas, minuciosos enquadramentos paisagísticos onde explora as 

várias possibilidades da pintura cerâmica, através de um interessante trabalho de 

combinação de efeitos de esponjados e esgrafitados. 

 

. Uma gravura da Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti, publicada 

pelos irmãos Joseph (1710-1768) e Johann Klauber (1712-1787), para dois 

painéis com símbolos da Paixão de Cristo na Igreja Matriz de São Vicente da 

Guarda 

Em meados do século XVIII, e no contexto da influência da gravura da 

escola bávara de Augsburg, surge a Historiae Biblicae veteris et novi testamenti 

705, série ilustrada por cem gravuras atribuídas a Johann Adam Stockmann 

(ca.1700-1783), dedicadas às principais cenas da iconografia bíblica do Antigo e 

Novo Testamento. Do conjunto destas estampas, caracterizada pela grande  
                                                      
705 Título completo: Historiae Biblicae veteris et novi testamenti, junioribus ad faciliorem 

eruditionem, senioribus ad vivaciorem memoriam, divini verbi praeconibus ad celeriorem 

reminiscentiam, omnibus ad utilem sanctam que Curiositatem, in centum frugiferis folis exhibitae. 

 
Figura 619 | Frontispício da 
Historiae Biblicae Veteris et 
Novi Testamenti, publicada 
pelos irmãos Joseph e Johann 
Klauber. 
Edição de 1757. 
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profusão figurativa, verificámos que as composições de dois painéis integrados no 

ciclo da Paixão de Cristo aplicados na capela-mor da Igreja Matriz de São Vicente 

da Guarda 706 foram beber a esta fonte gráfica, e em particular a uma só gravura 

(gravura 84). 

Os dois painéis têm representações de símbolos da Paixão de Cristo, 

integrados no ciclo narrativo da capela-mor daquele templo, também votado à 

iconografia cristológica da Paixão. Colocados abaixo dos vãos de janelas 

rasgados nos alçados laterais do lado da Epístola e do lado do Evangelho, 

concentram símbolos relacionados com os vários episódios do ciclo da Paixão de 

Cristo, transpondo a maior parte dos objetos representados na estampa em 

causa. No caso do painel do lado do Evangelho, seguem a mesma disposição dos 

objetos da estampa, adequando a composição à dimensão e formato da reserva 

figurativa do painel cerâmico, o que implicou o encurtamento da altura do fuste da 

coluna. Já o painel do lado oposto faz a recomposição dos objetos bebidos na 

gravura, colocando a escada em posição diagonal e fazendo o arranjo dos 

                                                      
706 Vd. Vol.3, EARP38. 

Figura 622 | Painel de azulejos com símbolos da Paixão de Cristo, aplicado abaixo do vão da janela na parede do lado da Epístola 
na Igreja Matriz de São Vicente da Guarda. 
ca. 1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA 
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restantes símbolos por adaptação ao formato do painel, acrescentando a cruz 

com a coroa de espinhos, marcando uma linha diagonal oposta à das escadas. 

Temos portanto uma situação de fidelidade à cópia no painel do lado do 

Evangelho, e a cópia transformativa no painel do lado da Epístola. 

 

. Episódios da Vida de Santo António e a série Vita Sancti Antonii Paduani, 

Ordinis Minorum, Magnis Miraculis, Signis, ac Prodiggis Illustrata (ca.1740) 

com gravuras Martin Engelbrecht (1684-1756) sobre desenhos Thomas 

Scheffler (1699-1750) 

Continuando na escola de Augsburg, a série Vita Sancti Antonii Paduani, 

Ordinis Minorum, Magnis Miraculis, Signis, ac Prodiggis Illustrata (ca.1730-1740) 

com gravuras de Martin Engelbrecht (1684-1756), célebre gravador daquela 

escola bávara, integrou sem dúvida o núcleo de fontes gráficas de que se servia a 

fábrica de Salvador de Sousa Carvalho e seu filho Dionísio. Bem ao estilo da 

otimização da informação gráfica praticada pelas oficinas do centro bávaro no 2.º 

quartel de Setecentos, cada estampa desta série representa em primeiro plano a 

cena hagiográfica eleita como principal, e como plano de fundo uma cena 

complementar, sendo acompanhada por uma legenda em latim.  

A maioria das doze gravuras que a integram, segundo o exemplar 

pertencente à coleção do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA inv9899-9911 

grav), foram recorridas nas composições dos painéis azulejares dos núcleos 

datados do último quartel de Setecentos, que atribuímos aos artistas supracitados, 

nomeadamente, nos conjuntos da capela da portaria do antigo Colégio de Santo 

António da Pedreira707 em Coimbra (já abordado na nossa dissertação de 

mestrado; SANTOS, 2007: I, 242, 249; SANTOS, 2011b: 60-62), da Igreja de São 

Pedro de Vila Seca (Condeixa-a-Nova)708 e ainda da Igreja da Ordem Terceira de 

São Francisco de Viseu709. 

Na Matriz de Vila Seca, o ciclo azulejar dedicado a Santo António surge na 

nave, aplicado na parede lateral do lado da Epístola, e insere-se numa relação 

iconográfica antoniana-mariana, a par com o ciclo dedicado à Virgem, afixado na  

                                                      
707 Vd. Vol.3, EACMC10. 

708 Vd. Vol.3, EARP25. 

709 Vd. Vol.3, EARP51. 

Figura 623 | Frontispício da 
série Vita Sancti Antonii 
Paduani, Ordinis Minorum, 
Magnis Miraculis, Signis, ac 
Prodiggis Illustrata. 
Martin Engelbrecht sobre 
desenho de Thomas Scheffler.  
Augsburg, ca.1740. 
Coleção do Museu Nacional de 
Arte Antiga, MNAA inv9899-
9911. grav. 
Foto José Pessoa. 
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Figura 624 | O Milagre Eucarístico da Mula por Santo António 
na série Vita Sanctii Antoni Paduani, Ordinis. 
Minorum, Magnis Miraculis, Signis, ac Prodigiis Illustrata. 
Martin Englebrecht sobre desenho de Thomas Scheffler. 
Augsburg, ca.1740. 
Coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, MNAA inv. 9899-
9911 grav. 
Foto José Pessoa 

Figura 625 | O Milagre Eucarístico da Mula por Santo António. 
Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca (Condeixa-a-Nova). 
ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA 

Figura 626 | O Milagre Eucarístico da Mula por Santo António. 
Capela da portaria do antigo Colégio de Santo António da Pedreira,  
ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA 
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Figura 627 | Entrega da carta de São Francisco a Santo 
António, ou São Francisco autoriza Santo António no ensino 
da Teologia. 
na série Vita Sanctii Antoni Paduani, Ordinis 
Minorum, Magnis Miraculis, Signis, ac Prodigiis Illustrata 
Martin Englebrecht sobre desenho de Thomas Scheffler. 
Augsburg, ca.1740. 
Coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, MNAA inv. 
9899-9911 grav. 
Foto José Pessoa. 

Figura 628 | Entrega da carta de São Francisco a Santo António, ou São 
Francisco autoriza Santo António no ensino da Teologia. 
Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca (Condeixa-a-Nova). 
ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA 

Figura 629 | Entrega da carta de São Francisco a Santo António, ou São 
Francisco autoriza Santo António no ensino da Teologia. 
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Viseu. 
ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA 
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parede oposta, ambos associados aos respetivos altares que lhes são 

dedicados710. A iconografia das representações antonianas daquele ciclo foi beber 

na fonte gráfica supracitada, em adaptações que procuram operar uma cópia 

inventiva em relação às estampas, numa adaptação ao formato retangular 

longitudinal das reservas figurativas e escala dos painéis pela supressão ou 

adição de elementos novos em relação às gravuras de que se socorrem. Os 

fundos são tratados livremente, por vezes com breves referências formais à 

estampa. O pintor de azulejo centra-se nos gestos e posturas dos personagens 

intervenientes da cena principal representada. 

 

 

 

 

 
 

Por exemplo, o tema do Ataque demoníaco a Santo António, raro na arte 

portuguesa como bem notou Dagoberto Markl (MARKL, 1995: 43), surge 

representado no revestimento azulejar da Igreja Matriz de Vila Seca, sendo  

                                                      
710 Ver a descrição das Memórias Paroquiais em 1758 que nada refere sobre a existência de 

azulejos, mas que descreve já a existência de dois altares com as invocações antoniana e 

mariana. Vd. «Memórias Paroquiais - Vila Seca, Coimbra» in ttonline.dgarq.gov.pt [Consulta a 

26.05.2010]. 

Figuras 630-631 | O Milagre da Bilocação de Santo António.  
Gravura na série Vita Sanctii Antoni Paduani, Ordinis Minorum, Magnis Miraculis, Signis, ac Prodigiis Illustrata, de Martin Englebrecht sobre 
desenho de Thomas Scheffler, Augsburg, ca.1740, Coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, MNAA inv. 9899-9911 grav., Foto José Pessoa. 
Painel de azulejos na Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca (Condeixa-a-Nova), ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA 
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Figuras 632-633 | O Ataque demoníaco a Santo António. 
Gravura na série Vita Sanctii Antoni Paduani, Ordinis Minorum, Magnis Miraculis, Signis, ac Prodigiis Illustrata, de Martin Englebrecht sobre desenho 
de Thomas Scheffler, Augsburg, ca.1740, Coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, MNAA inv. 9899-9911 grav., Foto José Pessoa. 
Painel de azulejos na Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca (Condeixa-a-Nova), ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 

Figuras 634-635 | Milagre do Coração do Usurário. 
Gravura na série Vita Sanctii Antoni Paduani, Ordinis Minorum, Magnis Miraculis, Signis, ac Prodigiis Illustrata, de Martin Englebrecht sobre desenho 
de Thomas Scheffler, Augsburg, ca.1740, Coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, MNAA inv. 9899-9911 grav., Foto José Pessoa. 
Painel de azulejos na Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca (Condeixa-a-Nova), ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 
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aludido a partir desta fonte gráfica (gravura 9), numa adaptação por eliminação de 

algumas figurações de relevo presentes na gravura, tal como a da Virgem e o 

Menino, centrando-se apenas na representação do santo atormentado pelo diabo, 

não esquecendo as referências aos adereços que auxiliam a situar a cena num 

contexto de prece e oração, representando com detalhe o altar com o crucifixo, 

onde aplica alguma pormenorização descritiva dos objetos (sobretudo o açoite), 

alterando a posição das sandálias da direita para a esquerda, colocando-as junto 

à mesa do altar. Ocorre, uma vez mais uma nítida adaptação ao formato 

longitudinal dos painéis que integram o silhar, optando-se pela adaptação da 

composição da estampa, tendencialmente de organização vertical, através da 

seleção dos elementos iconográficos principais da matriz gravada que sejam os 

mais representativos para ilustrar o episódio narrado.  

Nos vários exemplos aludidos, o pintor de azulejo revela-se fiel à cópia no 

que toca à representação dos elementos iconográficos fundamentais à cena, 

revelando-se inventivo no tratamento dos fundos e dos adereços. É também de 

destacar o recurso a uma fonte gráfica atualizada, isto é, realizada num tempo 

próximo ao dos painéis de azulejo, facto que testemunha o esforço pela 

atualização dos recursos estéticos no processo criativo. 

 

. Ainda Albrecht Dürer (1471-1528) num painel do final do 2.º quartel de 

Setecentos da produção coimbrã: a Parábola do Filho Pródigo. 

Por oposição aos exemplos anteriores, destacamos um caso que recorre a 

uma estampa com um significativo hiato temporal em relação ao tempo da 

produção da obra de azulejo. A estampa é da autoria de Albrecht Dürer (1471-

1528) e refere-se ao episódio da Parábola do Filho Pródigo (Lc 15:11-32), no qual 

o protagonista, assolado pela fome, deseja comer as bolotas que alimentam os 

suínos, e caindo em si decide voltar para o pai (Lc 15:16-19). Num painel aplicado 

no corredor do dormitório do antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus711, observa-

se a mesma cena numa escala miniatural, inserida numa paisagem campestre, 

sendo transposta para o azulejo a figura genufletida do protagonista do episódio, 

junto do comedouro onde se alimentam os animais. O fundo da composição do 

painel de azulejos é tratado com liberdade, introduzindo algumas construções 

arquitetónicas nos planos mais recuados, de feição distinta da que se representa  
                                                      
711 Vd. Vol.3, EACMC12. 
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na estampa. Sobressai o frustre desenho do pintor de azulejo, que opta por uma 

representação miniatural das figurações, tornando-se quase impercetíveis num 

olhar apressado à composição. 
 

. A influência de estampas gravadas a partir de Peter Paul Rubens (1577-

1640) na produção azulejar coimbrã: seis exemplos em análise. 

Testemunhando o recurso a modelos avulsos dos grandes mestres da 

pintura europeia pelos intervenientes do azulejo da produção coimbrã são os 

exemplos que agora evocamos, associados a estampas de significativo sucesso e 

difusão durante os séculos XVII e XVIII, relacionadas com a arte de Peter Paul 

Rubens (1577-1640). As amostras em enfoque respeitam a obras de azulejo 

datadas do 1.º, 2.º e 3.º e último quartéis de Setecentos, para autorias diversas 

como Manuel da Silva (atv.1703-1736), autores desconhecidos, e família Sousa 

Carvalho (Salvador e seu filho Dionísio). 

Para o desenho das figuras em destaque na composição dedicada ao tema 

do Massacre dos Inocentes, aplicada no silhar de azulejos que reveste o interior 

da Casa do Cabido (ou Casa de São Teotónio) na Sé de Viseu712, apurámos   

                                                      
712 Vd. Vol.3, EARP50. 

Figuras 636-637 | Parábola do Filho Pródigo. 
Gravura de Albrecht Dürer, não datada. Coleção Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (Alemanha). 
Pormenor do painel de azulejos no corredor do antigo dormitório do Mosteiro de São Jorge de Milreus (Castelo Viegas, Coimbra). 2.º quartel séc. 
XVIII, autor desconhecido. FA 
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acaba por adquirir uma carga inusitada e algo despropositada, face ao 

dramatismo da cena em evidência. É nitidamente um caso de cópia 

transformativa. 

No mesmo núcleo da Sé de Viseu, voltamos a encontrar outro caso de uma 

gravura associada a Rubens, seguindo a pista de Flávio Gonçalves 

(GONÇALVES, 1979: 127), que condicionou a composição de um painel de 

azulejos que outrora se inseria no silhar aplicado na nave da igreja, representando 

a Fuga para o Egito. A gravura de Lucas Vorsterman I (1595-1675), a partir de 

Rubens (Dei et maris et filli fugam in Aegypt), foi trabalhada como fonte para a 

transposição das personagens principais da composição  
 

 

 

 

Em função da dimensão do painel, o pintor de azulejo distribuiu as 

personagens procurando a harmonização do equilíbrio da composição em suporte 

cerâmico, o que implicou que aumentasse o espaço de separação entre as três 

figuras da Sagrada Família, numa distribuição longitudinal dilatada. Procurou 

manter a postura, indumentária e adereços das personagens, notando-se algumas 

dificuldades técnicas ao nível da transposição do desenho das anatomias. 

Também no fundo da composição manteve alguns elementos representados na 

estampa como a palmeira acompanhada por troncos de árvores com rebentos, o 

Figuras 642-643 | Fuga para o Egito - Dei et maris et filli fugam in Aegypt. 
Gravura de Lucas Vorsterman I, a partir de Rubens, coleção Harvard Art Museums/ Fogg Museum, inv. G4004. 
Reserva figurativa do painel de azulejo deslocado da nave para o claustro da Sé de Viseu, Manuel da Silva na oficina de Agostinho de Paiva, ca.1720-
1724. FA 
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tronco partido com ramagem à direita ou a ave que voa no céu com uma serpente 

no bico, que transfere para o canto superior direito da composição.  

Como exemplo para a produção azulejar coimbrã do 2.º quartel do século 

XVIII, identificámos também afinidades entre uma estampa representando a 

Anunciação, gravada por Schelte Adams Bolswert (ca. 1586-1659), a partir de 

desenho de Rubens, e o painel com o mesmo tema, aplicado na capela-mor da 

Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Semide (Miranda do Corvo)713, de autor 

desconhecido (Autor desconhecido III).  

 

 

  

                                                      
713 Vd. Vol.3, EACMC28. 

Figuras 644-645 | Anunciação. 
Gravura de Schelte Adams Bolswert a partir de Rubens. Coleção Harvard Art Museums/ Fogg Museum, inv. R2249. 
Reserva figurativa de painel de azulejo aplicado na capela-mor, do lado da Epístola, da igreja do antigo Mosteiro de Santa Maria de Semide. 
2.ºquartel do séc. XVIII, autor desconhecido. FA. 

Figura 646-647 | Pormenor da gravura invertida, focando 
a Virgem e o Anjo. 

Figura | Pormenor das figuras da Virgem e do Anjo no painel de 
azulejos. FA 
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A adaptação da gravura ao painel de azulejos procura a cópia fiel das 

figuras intervenientes na cena da estampa (pelo mimetismo dos gestos, posturas, 

indumentária e adereços), alterando por completo o fundo da composição, criando 

uma cenografia de arquiteturas e panos suspensos com borlas, que conferem à 

composição um caráter algo teatral. Sobressai o desenho fruste do pintor de 

azulejo, aspeto que nos faz pensar acerca do papel da gravura para o artífice, 

como auxilio à prática do desenho e ao cumprimento da correta iconografia. 

Para o mesmo interveniente, outra gravura delineada a partir de desenho 

de Rubens, de Boetius Adams Bolswert (1580-1633), condicionou a 

representação em azulejo da Última Ceia na sacristia da Capela de N.ª Sr.ª da 

Esperança de Abrunhosa do Ladário714. 

 

 

 

 

O pintor de azulejo terá trabalhado com uma estampa com a versão 

invertida da que tomamos em análise, procurando transferir com desvelo o 

desenho das figuras centrais representadas na estampa, mantendo assim a 

colocação das personagens, as posturas e os gestos, bem como a indumentária. 

A necessidade do rigor iconográfico coadunado com os padrões clássicos do 

episódio representado, revela-se um pormenor interessante, manifestado ao 

                                                      
714 Vd. Vol.3, EARP49. 

Figuras 648-649 | Última Ceia. 
Gravura de Boetius Adams Bolswert a partir de Rubens. Coleção Harvard Art Museums/ Fogg Museum, inv. R2079. 
Reserva figurativa de painel de azulejo aplicado na sacristia da Capela de N.ª Sr.ª da Esperança de Abrunhosa do Ladário (Sátão).  
2.ºquartel do séc. XVIII, autor desconhecido. FA. 
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acrescentar o atributo iconográfico da bolsa dos dinheiros à figura de Judas, 

pormenor não representado na gravura, possivelmente desvalorizado face à força 

do olhar comprometedor e inquietante da personagem mirando o espetador, 

prenunciando nitidamente a deslealdade consumada nas ações sequentes, 

divulgadas pela narrativa neotestamentária. Aliás, o jogo dos olhares dos 

intervenientes na cena é totalmente alterado pelo pintor de azulejos, o que faz 

com que Judas perca o protagonismo que assume na gravura. Cremos que esta 

alteração tenha sido, mais do que intencional, resultante das deficiências técnicas 

do pintor de azulejo reveladas ao nível do desenho, sendo-lhe mais fácil o 

direcionamento do olhar das personagens numa perspetiva frontal. O fundo da 

composição em azulejo é também modificado, igualmente numa solução mais 

simplista, e pouco conseguida no que toca ao trabalho de perspetiva e 

consequentemente reduzindo a profundidade. Simula planos e molduras 

arquitetónicas, resgata a solução do pano suspenso de desenvolvimento diagonal 

e efeito cénico representado na estampa, e não resiste a acrescentar um 

candeeiro suspenso (possivelmente por insistir em situar o espetador no espaço e 

no tempo da ação) cujo efeito acaba por baralhar e confundir ainda mais a 

espacialidade da composição. 

Ainda para a produção azulejar coimbrã do 2.º quartel de Setecentos, 

recolhemos mais dois casos para um mesmo pintor de azulejo (Autor 

desconhecido II) que acusam a influência de mais uma gravura associada à obra 

de Rubens. Trata-se de dois painéis com a representação do episódio da 

Visitação, cuja composição iconográfica foi beber a uma estampa de Pieter de 

Jode II, o novo (1606-1674), depois de Rubens. A incidência do tipo iconográfico 

bebido a partir da mesma estampa pode verifica-se na Capela de N.ª Sr.ª da 

Alegria em Almalaguês, e na capela do dormitório do antigo Mosteiro de São 

Jorge de Milreus (Castelo Viegas, Coimbra).  

No caso observado no revestimento cerâmico da Capela de N.ª Sr.ª da 

Alegria715 em Almalaguês (Coimbra), a nítida filiação à gravura verifica-se pela 

cópia fiel das figuras principais da cena, representadas no registo superior da 

estampa – transpõe para o suporte cerâmico a colocação de cada uma das 

figuras, reproduzindo as posturas, os gestos, a indumentária, os adereços, e 

também a figura complementar do cão aos pés da Virgem. O pintor de azulejo  
                                                      
715 Vd. Vol.3, EARP7. 
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a posição na estampa, coloca nimbo nas figuras protagonistas e muda 

ligeiramente a sua indumentária, acrescenta e modifica o desenho do 

gradeamento da varanda do alpendre onde se apoia a Virgem, transforma o fundo 

da composição pelo desenho de outras arquiteturas, mantendo contudo a 

sugestão da cobertura abobadada, e adicionando uma porta aberta no extremo 

direito da composição.  

Por contraste com a apropriação, por cópia fiel, à estampa verificada no 

painel de Almalaguês, no painel do núcleo de São Jorge de Milreus a exígua 

dimensão da reserva figurativa parece ter obrigado o pintor de azulejos a realizar 

uma adaptação mais criativa da estampa que lhe serviu de matriz gráfica para 

aquela representação iconográfica. Estas duas amostras oferecem-nos a 

interessante forma de trabalhar a estampa por parte do mesmo pintor de azulejo, 

confirmando a versatilidade de opções criadas e a capacidade de resolver os 

problemas de adaptação de formato e escala. 

Figuras 652-653 | Visitação. 
Inversão da gravura de Pieter de Jode II, o novo, a partir de Rubens. Coleção Harvard Art Museums/ Fogg Museum, inv. M890. 
Reserva figurativa de painel de azulejo aplicado na capela do dormitório do antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus (Castelo Viegas, Coimbra), 
2.ºquartel do séc. XVIII, autor desconhecido. FA. 
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Também a produção coimbrã de azulejos da segunda metade do século 

XVIII, e em particular a que atribuímos a Salvador de Sousa Carvalho e a que está 

documentada para o seu filho Dionísio José, recorre a gravuras difundidas a partir 

de desenhos de Rubens. 

Para a produção que atribuímos a Salvador de Sousa Carvalho, datada do 

3.º quartel de Setecentos, temos um caso de uma estampa de Theodoor van 

Thulden (1606-1669), depois de Rubens, que terá servido de referência estética e 

iconográfica para a cena da parábola do Filho Pródigo, presente no revestimento 

da capela lateral do lado da Epístola da Igreja Matriz de São Miguel de Celavisa 

(Arganil)717. 

 

 

 

Da confrontação entre a fonte gráfica e o painel de azulejos mencionados, 

concluímos que o pintor de azulejos procedeu à cópia parcial de alguns elementos 

da estampa, colocando-os numa disposição harmonizada com as dimensões e 

formato da reserva figurativa: as figuras em primeiro plano na gravura são 

transpostas para o suporte cerâmico – a figura feminina colocada no extremo 

esquerdo da composição, o pai e o filho – reproduzindo as posturas, os gestos e, 

em parte, a indumentária (exceção para a cobertura das cabeças do pai e do filho, 

distintas das soluções observadas na estampa). O pintor de azulejo acrescenta as 

duas figuras nos planos seguintes, entre a figura feminina e os protagonistas, de 

                                                      
717Vd. Vol.3, EARP4. 

Figuras 654-655 | O Regresso do Filho Pródigo. 
Gravura de Theodoor van Thulden, a partir de Rubens. Coleção National Gallery of Art (Washington D.C.). 
Reserva figurativa de painel de azulejo aplicado na capela lateral do lado da Epístola na Igreja de São Miguel de Celavisa (Arganil). 
3.ºquartel do séc. XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 
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forma a distribuir harmoniosamente as personagens na área do retângulo 

longitudinal da reserva figurativa do painel. Desenvolve o fundo, acrescentando as 

arquiteturas, completando a abertura do vão sugerido à esquerda da composição 

da estampa, adicionando parte de outra pilastra jónica, e fazendo a rotação da 

balaustrada representada na gravura, representando-a em escorço, por 

eliminação do cão que surge na fonte gráfica. Em último plano, desenvolve o 

fundo paisagístico colocando construções e a sugestão de um espelho de água. 

Ainda na esteira de Rubens, na Igreja da Misericórdia de Pereira 

(Montemor-o-Velho)718 o painel representando o Regresso da Fuga para o Egito, 

do lado da Epístola, da autoria de Dionísio de Sousa Carvalho e realizado no 

âmbito da obra de azulejos realizada em 1784, colocado a ladear o portal principal 

de entrada na nave, revela paralelos com uma estampa executada por Alexander 

Voet I (1613-†ca.1690), a partir de desenho de Rubens. 

 

 

 

 

 

O pintor de azulejos realiza uma “compressão” horizontal da estampa, pela 

necessidade de adequação ao formato da reserva figurativa do painel. Procura 

transpor as figuras da fonte gráfica, reproduzindo a distribuição e colocação dos 

três personagens da Sagrada Família, mantendo as posturas e os gestos, ainda 

que o desenho pouco conseguido de Dionísio desvirtue a expressividade 

manifesta pelo artista da gravura. Ao nível da indumentária, as figuras da Virgem 

                                                      
718 Vd. Vol.3, EARP31. 

Figuras 656-657 | O Regresso da Fuga para o Egito. 
Gravura de Alexander Voet I a partir de Rubens. Coleção British Museum. 
Reserva figurativa de painel de azulejo na Igreja da Misericórdia de Pereira (Montemor-o-Velho).1784, Dionísio José de Sousa Carvalho. FA. 
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e do Menino seguem fielmente a proposta da gravura, ainda que tecnicamente os 

drapeados se afigurem mais fracos ao nível do desenho e tratamento de claro-

escuro. Apenas a figura de José demonstra uma opção inventiva, pela total 

alteração das vestes com que se afigura na gravura, numa intencional estratégia 

de distinção hierárquica em relação à Virgem e ao Menino, aliás sublinhada pela 

diferenciação dos sinais de santidade das três figuras: José surge com nimbo 

aureolado em elipse suspensa sobre a cabeça, enquanto a Virgem e o Menino 

apresentam nimbo em resplendor. O fundo da composição é totalmente inventado 

pelo artista, que cria uma paisagem campestre com construções nos planos mais 

recuados. 

A par dos problemas técnicos demonstrados ao nível do desenho e do 

claro-escuro, comparativamente com a gravura, destacamos o lapso cometido 

pelo pintor de azulejos no enquadramento das personagens na composição, 

possivelmente por erro de cálculo na adaptação da escala das figuras retiradas da 

gravura à dimensão da altura da reserva figurativa do painel, que levou ao corte 

dos pés das três figuras. Este pormenor lembra-nos da perícia técnica exigida ao 

trabalho do pintor sobre o suporte cerâmico, uma pintura imediata, que não 

permite correções nem retoques. Acontecido um erro, a única solução era a 

destruição do material, substituindo o painel na totalidade, ou apenas a secção 

afetada. Ora um erro deste tipo observado em Pereira implicaria certamente a 

substituição total do painel, contudo a opção da sua manutenção tal como hoje se 

afigura leva a que suspeitemos que o encomendador não era conhecedor da fonte 

gráfica, não se apercebendo do erro cometido. 

 

. Exemplos do impacto da série Solitudo sive vitae patrum eremicolarum 

(Antuérpia, ca. 1585-86) com estampas publicadas pelos irmãos Johann 

(1550-1600) e Raphael Sadeler (1560-1628), sobre desenhos de Marten de 

Vos (1532-1603), sobre representações de eremitas no azulejo de fabrico 

coimbrão 

Continuando na produção azulejar coimbrã da segunda metade de 

Setecentos, dentro da temática eremítica detetámos alguns exemplos que 

comprovam a influência das estampas da série Solitudo sive vitae patrum 

eremicolarum, talvez a fonte gráfica mais difundida na arte europeia dos séculos  

 
Figura 658 | Frontispício da série 
Solitudo sive vitae patrum 
eremicolarum. 
Antuérpia, ca. 1585-86.  
Johann e Raphael Sadeler sobre 
desenhos de Marten de Vos.  
Bibliothèque Municipale de Lyon. 
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XVII e XVIII para a iconografia em causa, com gravuras da autoria dos irmãos 

Sadeler sobre desenhos de Marten de Vos. 

Figuras 659-660 | São Pafúncio 
Gravura dos irmãos Sadeler a partir de desenhos de Marten de Vos. Pitts Theology Library – Emory University (Atlanta). 
Reserva figurativa de painel de azulejo na igreja do antigo Convento de Santo António de Penela. 3.º quartel do séc. XVIII, Salvador de Sousa 
Carvalho atrib. FA. 

Figuras 661-662 | São Simeão Estilita. 
Gravura dos irmãos Sadeler a partir de desenhos de Marten de Vos. Pitts Theology Library – Emory University (Atlanta). 
Reserva figurativa de painel de azulejo na igreja do antigo Convento de Santo António de Penela. 3.º quartel do séc. XVIII, Salvador de Sousa 
Carvalho atrib. FA. 
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Dois painéis de azulejo concebidos por Salvador de Sousa Carvalho (atrib.) 

para o subcoro da igreja do antigo Convento de Santo António de Penela719 

beberam diretamente nas estampas dedicadas aos eremitas São Pafúncio 

(Paphnutius ou Paphuncius) e São Simeão Estilita, incluídas na referida série. O 

pintor de azulejos isola as figuras dos referidos eremitas, adaptando-as à 

dimensão e formato das reservas figurativas dos painéis. Representa-as 

isoladamente, preenchendo a quase totalidade das reservas deixando pouco 

espaço livre para o trabalho do fundo da composição. A indumentária e os 

acessórios (livros, cajados) são fiéis à gravura, acrescentando no caso de São 

Pafúncio o cordão franciscano de três nós cingido à cintura, e calçando umas 

sandálias a São Simeão Estilita.  

Do mesmo modo, no conjunto azulejar da Capela de N.ª Sr.ª dos Remédios 

de Viseu720, datado também do 3.º quartel do século XVIII, de autor desconhecido 

(Autor desconhecido VI – Manuel da Costa Brioso?), reconhecemos a influência 

da estampa dedicada a São Quiríaco (ou Círiaco) da Palestina retirada da mesma 

fonte gráfica supracitada. A assimilação da estampa pelo pintor de azulejos revela 

a fidelidade à fonte gravada, quer na organização da composição, quer na cópia 

da figura em destaque, seguindo todas as indicações fornecidas pela gravura no  

 

 

                                                      
719 Vd. Vol.3, EACMC31. 

720 Vd. Vol.3, EARP52. 

 
Figura 663 | Painel de azulejos com 
São Quiríaco (ou Círiaco) da 
Palestina colocado num ângulo da 
superfície murária do lado da 
Epístola da Capela de N.ª Sr.ª dos 
Remédios. 
3.º quartel séc.XVIII, autor 
desconhecido 
FA. 

Figuras 664-665 | São Quiríaco (ou Círiaco) da Palestina.  
Gravura dos irmãos Sadeler a partir de desenhos de Marten de Vos. Pitts Theology Library – Emory University (Atlanta). 
Reserva figurativa de painel de azulejo na Capela de N.ª Sr.ª dos Remédios. 
3.º quartel do séc. XVIII, autor desconhecido. FA. 
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que toca à indumentária, acessórios, postura, objetos em seu redor (crucifixo, 

tubérculos aos seus pés, pedra angulosa onde se senta) e também alguns 

elementos naturais como a gruta à esquerda e o elemento arbóreo no seu topo. O 

fundo é, todavia, alterado, substituindo o espelho de água que se observa na 

estampa por um trecho campestre com uma elevação povoada por vegetação. 

 

Os registos gravados – componente obrigatória do culto das imagens 

milagrosas ou de santos curandeiros no Antigo Regime, muito divulgados nos 

circuitos de peregrinação, tornando-se num sério ramo da estamparia de carater 

popular – são geralmente tidos em conta no que toca à aproximação a fontes 

gravadas com direta influência nesta tipologia azulejar (CAMPELO, 2008:171-

182). Deste modo, procurámos indagar a possível influência de alguns modelos 

para as amostras in situ, tendo sido possível apurar dois exemplos que passamos 

a expor. 

 

. Santo António e o Menino e uma gravura de Cornelius Galle II (1615-1678) 

O registo em azulejo presente na Rua do Corvo721 é dedicado a Santo 

António e às Almas do Purgatório, consistindo na representação antonina da 

Aparição do Menino a Santo António. Parece-nos ter influenciado essa 

representação uma gravura de Cornelius Galle II, nomeadamente na figuração 

das personagens principais da cena, o Menino e Santo António, assimiladas no 

azulejo por transposição fiel à cópia, no estilo frustre do desenho do pintor de 

azulejo que reproduz a pose e gestos de ambas as personagens.  

Apenas o fundo da composição é trabalhado livremente, acrescentando à 

esquerda uma mesa com um crucifixo (em jeito de oratório), aludindo ao ambiente 

intimista relatado na fonte literária que descreve o episódio (aparição acontecida 

em Camposanpiero, nos aposentos da casa do Conde Tiso, narrada no Liber 

Miraculorum), e adicionando à direita a figura do Conde Tiso, ao fundo, surgindo a 

espreitar de uma porta. Em relação à estampa, é ainda completada a 

indumentária de Santo António com a ponta do cordão dos três nós do hábito 

franciscano e um rosário pendurado à cintura. No último plano é adicionada uma 

elevação com construções (uma igreja) no topo. 
                                                      
721 Vd. Vol.3, R3. 
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. Gravuras de Manuel da Silva Godinho (ca.1751-†ca.1809) para os painéis 

devocionais do subcoro da igreja do antigo Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos em Montemor-o-Velho  

Para o caso dos painéis devocionais aplicados no subcoro da igreja do 

antigo Convento de Nossa Senhora dos Anjos de Montemor-o-Velho722 – duas 

peças datadas de 1801, que tomamos como representativas do fecho do ciclo da 

produção azulejar coimbrã, dedicadas a duas invocações hagiográficas 

agostinianas, São Gonçalo de Lagos e São Nicolau de Tolentino – verificámos a 

influência de registos gravados, coevos à época de produção dos painéis, 

detetados nas coleções da Biblioteca Nacional de Lisboa e Sociedade Martins 

Sarmento em Guimarães, da autoria de Manuel da Silva Godinho (ca.1751-

†ca.1809).  

Para o conteúdo hagiográfico dos referidos painéis reconhecemos apenas 

para a representação de São Gonçalo de Lagos a notória aproximação formal à 

gravura dedicada à mesma evocação difundida por Silva Godinho, presente quer 

                                                      
722 Vd. Vol.3, EACMC29. 

Figuras 666-667 | Santo António e o Menino.  
Gravura de Cornelius Galle II. Coleção da Sociedade Martins Sarmento. 
Reserva figurativa principal do registo na Rua do Corvo (n.º46-48) em Coimbra. 
2.º quartel do séc. XVIII, autor desconhecido. FA. 
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na coleção de iconografia da Biblioteca Nacional quer na Sociedade Martins 

Sarmento (SMS inv.791), ficando por identificar a fonte para a representação de 

São Nicolau Tolentino.  

 

 

 

 

Por sua vez, para o emolduramento dos painéis de azulejo, assumindo já a 

leveza de formas característica à estética neoclássica, com elementos 

vegetalistas de desenho miúdo, molduras de tendência retilínea, bem como a 

aplicação de um fundo de ténues efeitos marmoreados, simulando cantaria, 

apurámos outra gravura pertencente à coleção da Sociedade Martins Sarmento 

que nos dá indicativos sobre o modelo gráfico recorrido pelo pintor de azulejo, 

possivelmente também saída da oficina de Manuel da Silva Godinho. A gravura 

com a representação de São Lázaro (SMS inv.508), apresenta uma moldura que 

claramente acusa uma assimilação por decalque pelo pintor de azulejo, ainda que 

os motivos concheados percam expressividade no azulejo, tornando-se mais 

grosseiros, e ganhem evidência os motivos florais, ligeiramente aumentados no 

suporte cerâmico, aspeto que se vê destacado pela policromia aplicada. Não 

queremos com isto demonstrar que foi especificamente a gravura de São Lázaro 

que forneceu o modelo ao artífice do azulejo, socorremo-nos dela antes para 

Figuras 668, 669, 670 | São Gonçalo de Lagos. Gravura de Manuel da Silva Godinho. Último quartel século XVIII. Coleção da Sociedade Martins 
Sarmento. 
Painel com a mesma invocação no subcoro da igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª dos Anjos de Montemor-o-Velho.  
1801, família Sousa Carvalho atrib. FA 
São Lázaro. Gravura de autor desconhecido. Último quartel século XVIII. Coleção da Sociedade Martins Sarmento. 
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procurar demonstrar que foi um modelo de emolduramento em circulação na 

gravura produzida à época, certamente pela mesma oficina tipográfica. 

Suspeitamos assim do possível recurso a estampas produzidas pela oficina 

de Silva Godinho, dedicadas a São Gonçalo de Lagos e São Nicolau de Tolentino, 

com o mesmo tipo de emolduramento aplicado na referida estampa votiva a São 

Lázaro, uma vez que na produção de estamparia popular era comum o jogo das 

diferentes matrizes (a do emolduramento, a da composição hagiográfica, e a da 

designação do registo), podendo tratar-se de um caso de padronização dos 

emolduramentos adaptados a diferentes composições hagiográficas.  

Sobre a composição hagiográfica do painel de São Gonçalo de Lagos, a 

representação em azulejo acusa uma forma ingénua de assimilação da estampa, 

aspeto acentuado pelo desenho frustre do pintor de azulejo (possivelmente 

Dionísio José de Sousa Carvalho, filho de Salvador de Sousa Carvalho): a figura 

do santo acusa o decalque a partir da gravura pela manutenção da pose e do 

gesto, tentativa de colagem ao tratamento dos drapeados e ao claro-escuro do 

hábito da figura representada na estampa. Apenas o fundo é tratado de forma 

autónoma, mais simplista comparativamente com a fonte gráfica, trabalhando o 

efeito da sobreposição de planos sucessivos com vegetação, embora mantendo 

dois dos atributos representados na gravura, a torre e o livro; o pintor de azulejo 

faz a eliminação da paisagem representada à esquerda da composição na 

estampa (uma falésia, um braço de mar onde navega um galeão), alterando a 

posição da torre (que passa da direita para a esquerda da composição) de modo a 

equilibrar a composição em azulejo [Figuras 668-670]. 

 

Tal como confirmam os mais recentes estudos desenvolvidos sobre a 

azulejaria em contextos civis, também nos círculos aristocráticos que transpõem 

para o azulejo um discurso iconográfico que reflete o seu nível de erudição 

cultural e gosto cosmopolita, a influência da gravura europeia como fonte de 

inspiração primaz será absolutamente decisiva 723. 

                                                      
723 Seguindo o caminho aberto por Santos Simões, Ana Paula Rebelo Correia foi pioneira no 

desenvolvimento da metodologia de abordagem do azulejo que coloca a leitura e interpretação 

sistemática da influência da gravura europeia como ponto obrigatório e incontornável na análise do 

processo criativo da azulejaria. CORREIA, 2005. São de destacar ainda os estudos de Alexandra 
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A gravura do norte da Europa, difundida a partir de Antuérpia, revela-se 

predominante na azulejaria portuguesa desde o século XVII, prolongando-se o 

seu recurso também na centúria seguinte, pelo sucesso alcançado por inúmeras 

séries no meio artístico e, consequentemente, gerando várias reedições. Os 

temas de caça, da mitologia clássica, as cenas de costumes associadas aos 

divertimentos, entre outros assuntos do universo profano, serão predominantes 

nos contextos civis, estando também presentes no âmbito religioso.  

Passaremos agora a analisar alguns exemplos demonstrativos da influência 

da gravura no reportório iconográfico profano e da diversidade de fontes 

recorridas pelos pintores de azulejo ativos em Coimbra em Setecentos. 

Remataremos com a indispensável alusão à ascendência do ornato rocaille 

divulgado por Augsburg na componente ornamental das composições azulejares 

da produção coimbrã da 2.ª metade de Setecentos. 

 

. Temas profanos bebidos em Marten de Vos (1532-1603) e Raffaello 

Schiaminossi (1572-1622) na Casa do Cabido da Sé de Viseu: a interpretação 

de Manuel da Silva (atv.1703-1736). 

Tal como verificámos em alguns exemplos associados à iconografia 

religiosa patentes no núcleo da Sé de Viseu724, também para a temática profana 

constatámos casos em que a gravura influenciou decisivamente as 

representações iconográficas em azulejo. Uma vez mais, no conjunto da Casa do 

Cabido da Sé de Viseu, duas cenas incluídas no silhar de azulejos que reveste 

aquele espaço a todo o perímetro – obra da autoria do pintor Manuel da Silva na 

olaria de Agostinho de Paiva, de ca.1721 – serviram-se de estampas de dois 

sonantes mestres da gravura europeia ativos entre os séculos XVI e XVII, tendo o 

sucesso da sua obra perpetuado a sua fama, sobretudo pela ampla difusão de 

obras ilustradas, séries gravadas e estampas avulsas em que participaram, em 

circulação até ao século XVIII, servindo os vários campos da arte europeia.  

No painel dedicado aos líderes da Antiguidade Clássica ligados a 

momentos críticos da história de Jerusalém, a representação de Alexandre Magno 

radica numa estampa concebida por Marten de Vos (1532-1603) e gravada por  

                                                                                                                                    
Gago da Câmara dirigidos para os contextos civis onde a gravura foi também tida em conta. 

CÂMARA, 2000, 2005, 2007b. 

724 Vd. Vol.3, EARP50. 
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Figura 671 | Alexandre o Grande na série Quatro Ilustres Governantes da Antiguidade. 
ca.1590, Marten de Vos e Adriaen Collaert. 
Coleção British Museum. 

Figura 672 | Alexandre o Grande em painel de azulejos na Casa do Cabido da Sé de Viseu. 
ca.1721, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva. 
FA 
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Adriaen Collaert (1560-1618), integrada na série Quatro Ilustres Governantes da 

Antiguidade (Alexandre Magno, Júlio César, Ciro da Pérsia, Nino de Nínive) 

datada de ca.1590. A iconografia perpetuada pela estampa em causa liga-se às 

passagens bíblicas dos livros de Daniel (Dn 7: 6; Dn 11: 3-44; Dn 8: 5-21) e dos 

Macabeus (I Mac 1): às portas de Jerusalém (representada como fundo, à direita) 

surge Alexandre montando no seu majestoso cavalo, tendo aos pés dois reis 

prostrados, à esquerda surge uma superfície marítima agitada emergindo dela a 

terceira criatura descrita na primeira visão de Daniel, com corpo de leopardo, 

quatro asas no dorso e quatro cabeças (Dn 7: 6).  

Este tipo iconográfico é transposto com alguma fidelidade para o azulejo: a 

organização da composição é mantida, sendo transferidos para o suporte 

cerâmico as figuras principais da estampa, observando-se uma ligeira dilatação 

horizontal da cena em azulejo, que coloca a besta de quatro cabeças mais 

afastada do cavalo. O fundo da composição é modificado pelo pintor de azulejo, 

colocando embarcações no mar, reduzindo significativamente a massa construída 

alusiva à cidade de Jerusalém patente na gravura, a dois núcleos de edifícios, e 

colocando aves no céu. Há ainda ligeiras alterações ao nível da indumentária e 

adereços das personagens representadas, simplificados ou acrescentados, como 

por exemplo a substituição do símbolo no estandarte suportado por Alexandre o 

Grande: o bode que figura na gravura – aludido também na narrativa bíblica (Dn 8: 

5-8) – é substituído pela águia bicéfala de Lagash, símbolo do poder e da nobreza 

exercidos sobre o Oriente e sobre o Ocidente, utilizado pela Roma Imperial como 

expressão da unidade do império.  

Apesar das alterações apontadas, comparativamente com a estampa que 

serviu Manuel da Silva, podemos considerar este caso como exemplo de 

transposição fiel da cópia para o azulejo, tomando uma fonte erudita de complexa 

estrutura iconográfica e forte significado iconológico. 

Na parede oposta à do painel dos líderes da Antiguidade Clássica, a cena 

do duelo de esgrima radica numa gravura de Raffaello Schiaminossi (ca.1570-

1622), retirada da obra Gran Simulacro dell’Arte e dell’uso della Scherma (gravura  

18), tratado dedicado à arte da esgrima, de Ridolfo Capoferro da Cagli, cuja  

 
Figura 673 | Frontispício da obra 
Gran Simulacro dell’Arte e dell’uso 
della Scherma de Ridolfo 
Capoferro da Cagli. 
Siena, 1610.  
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primeira edição foi publicada em Siena em 1610 725. 

A cena, de grande força dramática, representando um duelo no momento 

em que uma das figuras desfere o golpe mortal na cabeça do adversário com a 

rapieira (ou espadim), foi decalcada para o azulejo da estampa de Schiaminossi, 

                                                      
725 Dedicado ao 6.º Duque de Urbino, Don Francesco, Gran Simulacro dell’Arte e dell’uso della 

Scherma foi publicado por Silvestro Marchetti e Camillo Turi, integrando 43 gravuras 

acompanhando um texto, tratando-se de um manual sobre o combate com espada, de finalidade 

pedagógica, abordando as principais posturas de luta e a etiqueta conveniente à prática de luta por 

um homem de honra. Teve duas reimpressões em 1629 e 1632, respetivamente, por Ercole Gori e 

Bernardino Capitelli. HAMILL, 2009: 354-355. 

Figura 674 | Silhar de azulejos na Casa do Cabido da Sé de Viseu, truncado pela abertura 
do vão de uma porta, possivelmente rasgada na década de 1940, aquando das obras de 
instalação do Museu de Arte Sacra da Sé (FERNANDES et alli, 2000:115).  
O duelo de espadas e representação áulica equestre. 
FA 

Figuras 675, 676 | Gravura n.º 18 de Raffaello Schiaminossi em Gran Simulacro dell’Arte e dell’uso della Scherma de Ridolfo Capoferro da Cagli 
(1610). 
Getty ResearchInstitute. 
Pormenor da representação em azulejo centrada no mesmo tema da gravura de Schiaminossi. Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva. 
ca.1721. FA 
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adaptando-a à escala do painel. Manuel da Silva acrescenta pontuais alterações 

como o desenho mais descritivo das expressões faciais dos intervenientes e a 

modificação da forma do guarda-mãos das espadas rapieiras (na estampa de 

filetes de arame) para uma guarda em sino no azulejo. O pintor opta por manter o 

mesmo tipo de cenografia para a ação das personagens representadas, elegendo 

um fundo paisagístico, de pintura ténue, desenhando planos sucessivos com 

vegetação rasteira, observando-se no último deles uma elevação com 

construções. Ressalta a dificuldade acusada pelo pintor de azulejos no rigor do 

desenho anatómico das figuras, mesmo com o auxílio da gravura, e ainda a 

acentuação da linha de contorno. 

 

. La Venaria Reale (1672) entre Manuel da Silva (atv.1703-1736), António Vital 

Riffarto (1700-atv.1736) e um seu seguidor 

A obra La Venaria Reale. Palazzo di piacere, e di caccia, ideato dall'Altezza 

Reale di Carlo Emanuel II Duca di Savoia, Re di Cipro, editada em Turim em 

1674, da autoria do Arquiteto-Conde Amedeo di Castellamonte, constitui uma 

fonte gráfica com sério impacto na produção azulejar coimbrã, em especial para a 

representação do tema da mitologia de Diana, sendo possível reconhecer a sua 

influência na obra azulejar de três mãos distintas associadas ao centro 

conimbricense, ativas na primeira metade de Setecentos. 

Consistindo num relato descritivo e detalhado do palácio de recreio do 

Duque Carlo Emanuelle II de Sabóia, situado a noroeste da cidade italiana de 

Turim, cuja construção se iniciou em finais da década de 1650, La Venaria Reale 

é composta por um texto sob a forma clássica da exegese arquitetónica, 

oferecendo um diálogo ficcionado entre o Arquiteto-Conde Amedeo di 

Castellamonte e o famoso arquiteto romano Gian Lorenzo Bernini. Deste modo, 

são fornecidas ao leitor todas as descrições e explicações ao pormenor do projeto 

arquitetónico.  

A obra arquitetónica da Venaria Reale começou por adaptar um velho 

castelo a pavilhão de caça, transformando-se posteriormente num complexo 

projeto que incorporou o planeamento de um vasto jardim e seus equipamentos 

complementares, bem todos os pormenores decorativos do interior do edifício 

principal. O projeto testemunha as relações próximas da corte italiana com a corte 

francesa, espelhando a influência exercida pela corte de Luís XIV na prática 

 
Figura 677 | Frontispício da obra 
La Venaria Reale. 
Turim, 1674.  
Biblioteca Casanatense. 
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artística italiana, numa amálgama de estilos que resultaria no denominado estilo 

piemontês (MACDOUGALL, 1994: 146-147).  

Interessam-nos particularmente as descrições oferecidas no campo 

decorativo sobre o arranjo pictórico do gran salone, sendo descritas pinturas de 

temática venatória, colocadas nos registos superiores das paredes, associadas a 

Jan Miel (1599-1663), e cenas mitológicas com aforismos, aplicadas na mesma 

divisão e nos compartimentos laterais, condicionadas, segundo Castellamonte, 

pela obra de Emanuel Tesauro Il cannocchiale aristotélico (Turim, 1654), 

importante fonte metafórica para ciclos iconográficos (MACDOUGALL, 1994: 146-

147). As pinturas reproduzidas integram maioritariamente cenas dedicadas à 

deusa Diana, cenas com Amazonas e panorâmicas silvestres com cenas de caça. 

A temática da mitologia de Diana faz sentido pelo facto da propriedade da Venaria 

Reale incorporar um templo dedicado àquela divindade, e o seu corpo central ser 

intitulado de Reggia di Diana, tudo numa lógica associada ao culto da caça 

exacerbado pela corte de Carlo Emanuelle II.  

Reproduzidas no final da obra, algumas dessas cenas mitológicas 

constituem as fontes de inspiração para certos painéis dos núcleos azulejares da 

Sé do Porto726, da autoria de António Vital Riffarto, e da casa nobre dos Pais do 

Amaral em Mangualde727, de autor desconhecido, possivelmente ligado a Riffarto. 

Também Manuel da Silva terá considerado esta fonte, uma vez que lhe atribuímos 

o painel descontextualizado, de proveniência desconhecida, atualmente 

pertencente ao Museu Nacional do Azulejo (Projeto Devolver ao Olhar)728, 

representando uma Amazona acompanhada por caçador com arco, que radica 

precisamente numa estampa da mesma fonte gráfica. 

Já Santos Simões havia assinalado a importância da Venaria Reale 

referindo-se concretamente ao Palácio dos Pais do Amaral em Mangualde (por 

lapso propondo a atribuição hipotética a Sousa Carvalho, numa época em que o 

artista era praticamente desconhecido), sugerindo o fornecimento dos modelos 

gravados ao azulejador por parte do encomendador, e não o contrário (SIMÕES, 

2010: 45). O mesmo autor reporta, para além das cenas mitológicas, também a 

                                                      
726 Vd. Vol.3, EARP39, ED13. 

727 Vd. Vol.3, EAC16. 

728 Vd. Vol.3, ED11.  
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influência da obra na conceção dos painéis representando escravos mouros 

(schiavi Mori) aplicados lateralmente à entrada da escadaria daquele palácio, e 

ainda para azulejos que estiveram colocados no pátio do Museu Nacional 

Machado de Castro (segundo o mesmo, provenientes da Quinta da Conraria) e 

também no pátio dos Gerais da Universidade de Coimbra (os quais 

desconhecemos, e face ao que de presente lá se encontra não encontrámos 

qualquer paralelo com estampas daquela obra) (SIMÕES, 2010: 45). 

Certo é que a fonte gráfica reuniu algum sucesso na primeira metade do 

século XVIII, já que a cena correspondente à Metamorfose de Actéon, aplicada na 

caixa de escadas do Solar dos Pais do Amaral, foi beber à gravura com o mesmo 

tema da obra de Castellamonte, tendo de igual forma condicionado a mesma 

representação e outros episódios ligados a Diana, presentes na escadaria nobre 

do Palácio dos Duques de Lafões, Palácio do Marquês de Tancos e também no 

Palácio dos Condes de Óbidos em Lisboa (CORREIA, 2008: 145): os elementos 

principais da composição, em primeiro plano, seguem igual disposição e formas, e 

apenas os fundos se distinguem em cada um dos núcleos pelo seu tratamento 

livre.  

Para além dos exemplos que acabámos de focar, outros casos são 

demonstrativos do recurso a estampas da Venaria Reale, nomeadamente na 

conceção das cenas em azulejo dedicadas aos episódios de Diana libertando a 

ninfa Britomarte e matando o Dragão, e Diana enfrentando o leão e protegendo 

Endímion adormecido, o primeiro presente simultaneamente na escadaria nobre 

do Palácio dos Pais do Amaral e no conjunto do claustro superior da Sé do Porto, 

e o segundo observado apenas no núcleo portuense. 

A apropriação da matriz gráfica é feita pela cópia fiel das figuras 

protagonistas dos diferentes episódios mitológicos para as composições em 

azulejo, inserindo-as em novos enquadramentos paisagísticos que conferem 

maior profundidade às cenas, ajustadas, sobretudo no caso da sé portuense, ao 

alongamento horizontal das reservas figurativas, procurando uma disposição 

equilibrada. Sobressai no caso das composições trabalhadas por Riffarto o gosto 

pela exploração dos detalhes, pormenor ao nível das fisionomias, objetos 

acessórios e texturas. Atente-se, por exemplo, na cópia transformativa dos faunos 

representados nos planos recuados da cena de Diana libertando a ninfa 

Britomarte. Enquanto na estampa eram representados com pouca definição (como 
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Figuras 678 | Metamorfose de Acteon. 
Estampa integrada na obra La Venaria Reale (Turim, 1674).  
Biblioteca Casanatense. 

Figuras 679 | Metamorfose de Acteon. 
Painel de azulejos na escadaria nobre do Palácio dos Pais do Amaral. 
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/ João Miguel dos Santos Simões. 
Coleções Digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Figuras 680, 681 | Diana libertando a ninfa Britomarte, matando o Dragão. 
Estampa integrada na obra La Venaria Reale (Turim, 1674). Biblioteca Casanatense. 
Painel de azulejos na escadaria nobre do palácio dos pais do Amaral (Mangualde). 2.º quartel século XVIII, autor desconhecido. 
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/ João Miguel dos Santos Simões. Coleções Digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Figura 682 | Diana libertando a ninfa Britomarte, matando o Dragão. 
Painel de azulejos na parede sul do claustro superior da Sé do Porto, 1733-1734, António Vital Riffarto. 
FA. 
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Figura 683 | Diana protegendo Endímion adormecido, enfrentando o leão. 
Estampa integrada na obra La Venaria Reale (Turim, 1674).  
Biblioteca Casanatense. 

Figura 684 | Diana protegendo Endímion adormecido, enfrentando o leão. 
Painel de azulejos na parede sul do claustro superior da Sé do Porto, 1733-1734, António Vital Riffarto. 
FA. 
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que em grisalha), no azulejo são colocados em evidência, alterando o pintor de 

azulejos a sua escala, de modo a que se aproximassem mais do plano da ação 

principal, representando-os com significativa definição descritiva.  

 

 

Como referimos atrás, para além das cenas mitológicas, a Venaria Reale 

inclui também representações de amazonas em cenas de caça, com a 

particularidade das figuras protagonistas serem incorporadas por figuras da casa 

de Saboia. É neste âmbito que encontrámos afinidades entre a estampa que 

representa as duas consortes de Carlo Emanuelle II – Francesca de Valoys 

(Francesca Maddalena d'Orléans) (1648-1664), e Maria Giovanna Battista de 

Saboia (1644-1724) – representadas como amazonas de partida para a caça, com 

o painel descontextualizado, de proveniência desconhecida, hoje pertencente à 

coleção do Museu Nacional do Azulejo, que atribuímos a Manuel da Silva. 

O fragmento de painel pertencente à coleção do MNAz, que foi possível 

reconstituir no âmbito do projeto Devolver ao Olhar, revela a cópia transformativa 

a partir da matriz gráfica, pela seleção das figuras do arqueiro e da amazona a 

cavalo, correspondente na gravura a Maria Giovanna Battista de Savoia, numa  

Figura 685 | Diana libertando a ninfa Britomarte, matando o Dragão – pormenor das figuras dos faunos. 
Painel de azulejos na parede sul do claustro superior da Sé do Porto, 1733-1734, António Vital Riffarto. 
FA. 
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. A estratégia de Riffarto: de Abraham Bloemaert a António Tempesta, e 

outras gravuras. 

Partindo do exemplo anterior, importa destacar o caso de António Vital 

Riffarto (1700-atv.1739), e sua forma de assimilação da gravura, sendo ponto 

assente que se serviu desse suporte nas suas realizações artísticas em azulejo, 

como demonstrámos também no ciclo da Schola Cordis, patente ao presente na 

Casa-Museu Bissaya Barreto. Outros casos surgiram nesta nossa investigação 

para a obra do mestre de azulejos de ascendência italiana que comprovam o 

conhecimento de fontes gráficas associadas a uma esfera cultural erudita, 

explorando as vertentes simbólicas e do universo lúdico da aristocracia da época. 

Resta-nos saber se partiram duma exigência do encomendador ou, ao contrário, 

de uma proposta programática do artista ao seu cliente. 

Na Casa dos Biscaínhos em Braga729, o painel que reveste lateralmente o 

segundo lanço de escadas da escadaria nobre patenteia uma composição que 

integra diversas figuras, assumindo especial destaque a trilogia de Baco, Ceres e 

Vénus, que interpretamos com um significado iconológico associado a uma função 

alegórica evocando a Abundância. Precisamente essa representação foi tomada 

de uma gravura concebida por Abraham Bloemaert (1566-1651), gravada por Jan 

Saenredam (1565-1607), dedicada ao tema Sine Cerere et Baccho friget 

Venus730, aforismo retirado da comédia O Eunuco de Terêncio (Ato IV, cena 1, 

1)731, reunindo grande sucesso na arte barroca europeia, sobretudo na pintura dos 

mestres dos Países Baixos dos séculos XVI, XVII e XVIII. 

Riffarto realiza a cópia das figuras com bastante fidelização às formas 

plasmadas na estampa, tendo como constrangimento as suas limitações técnicas 

ao nível do desenho e a adaptação à disposição oblíqua e formato da reserva 

figurativa do painel. Apenas procede algumas modificações em relação à gravura 

na zona inferior da composição: coloca a cornucópia de frutos representada na 

gravura reclinada junto a Ceres, num plano mais recuado, na vertical, entre as 

figuras de Ceres e Vénus; retira a foice das mãos de Ceres e preenche   

                                                      
729 Vd. Vol.3, EAC1 

730 Sem Ceres e Baco, Vénus Esfria, isto é, sem pão e vinho, o amor esmorece. 

731 Sine Cerere et Libero friget Venus. 
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inferiormente o primeiro plano com cucurbitas (abóboras)732 e outros frutos. 

Já no conjunto azulejar do claustro superior da Sé do Porto733, que executa 

entre 1733-1734, para além das estampas da Venaria Reale já aludidas, António 

Vital Riffarto recorre a mais estampas, de diversas origens, que são reflexo do 

contexto cultural erudito da época. 

No que toca às cenas de sentido alegórico, no sentido estrito do termo, 

associadas à iconografia do Quaternário, temos associado ao elemento Ar o 

painel alusivo ao episódio da Metamorfose de Coronis, narrado por Ovídio nas 

Metamorfoses, cuja cena representada em azulejo radica diretamente numa 

gravura de Antonio Tempesta (1555-1630) que encontrámos integrada na série 

Metamorfoses de Ovídio de 1606, iconografia que acabaria por vingar, já que a 

encontramos por exemplo como ilustração de uma edição daquela obra datada de 

1919. 

                                                      
732 Também símbolo da abundância e da fecundidade, pelas suas inúmeras pevides (CHEVALIER 

&GHEERBRANT, D.L.1994: 35).  

733 Vd. Vol.3, EARP39. 

Figuras 690-691 | Sine Cerere et Baccho friget Venus. Estampa concebida por Abraham Bloemaert, gravada por Jan Saenredam. Project Ornamental 
Prints in http://www.ornamentalprints.eu 
Painel de azulejos na escadaria nobre da Casa dos Biscaínhos. 2.º quartel século XVIII, António Vital Riffarto atrib. 
FA 
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Riffarto adapta a composição da estampa à dimensão e formato oval do 

painel de azulejos, por sua vez integrado no grande silhar contínuo de dinâmica 

conceção cenográfica aplicado na parte Este, procedendo à cópia fiel das figuras 

protagonistas – Coronis e Neptuno – e fazendo uma aproximação ao carro de 

Neptuno que figura na estampa, reduzindo o número de cavalos para dois e 

mantendo a forma em concha do carro, também observado na gravura. Na 

transposição das figuras para o suporte cerâmico converte-as numa escala que 

torna exíguo o espaço da composição, resultando numa maior aproximação 

daquelas, por comparação com a distância que as afasta na estampa, e na pouca 

área para desenvolvimento do fundo paisagístico. A composição em azulejo 

adquire uma organização sujeita à verticalidade da disposição dos elementos, ao 

contrário da estampa cujo desenvolvimento é claramente horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 692 | Ilustração da 
Metamorfose de Coronis, a 
partir da gravura de Antonio 
Tempesta, numa edição 
francesa das Metamorfoses de 
Ovídio (Paris, 1619). 
Bibliothèque Nationale de 
France. 

Figuras 693-694 | Metamorfose de Coronis. Gravura de Antonio Tempesta na série Metamorfoses de 1606. Coleção Harvard Art 
Museums/ Fogg Museum, inv.M22312.19. 
Painel de azulejos na parede este do claustro superior da Sé do Porto, 1733-1734, António Vital Riffarto. 
FA. 
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Outra gravura de Antonio Tempesta, no âmbito da temática venatória, foi 

também considerada por António Vital Riffarto, no programa azulejar do claustro 

superior da Sé do Porto. Tempesta dedicou-se amplamente ao tema da caça, 

conhecendo-se várias estampas da sua autoria em séries como Primo Libro de 

Caccie Varie (1582), impressa em Roma por Andrea Vaccario, ou Cenas de Caça 

I (1624), sucedânea da obra anterior, integrando um conjunto de gravuras 

representando momentos da caça às mais variadas espécies, entre as quais as 

exóticas. 

Para o objeto em análise interessa aludir especialmente a uma estampa 

publicada nas Cenas de Caça I (1624), dedicada à Caça à Avestruz: em primeiro 

plano, homens a cavalo e cães, perseguem uma avestruz em fuga, numa cena de 

grande dinâmica e dramatismo, ação que se prolonga nos planos de fundo, com 

mais cavaleiros e evasão de aves. Acontece que a gravura em enfoque serviu de  

 

 

 

 

base à representação do mesmo tipo iconográfico aplicado no revestimento 

cerâmico da parede sul do claustro superior da Sé do Porto: decalcando as figuras 

em destaque na estampa – a avestruz, três dos quatro canídeos, e os dois 

cavaleiros em evidência – o artista pintor de azulejo realizou uma interessante 

reconversão dos protagonistas principais, modificando o traje dos caçadores a 

cavalo, fazendo o seu upgrade social, vestindo-os à moda cortesã do século XVIII. 

Faz claramente uma reinterpretação da estampa coadunada com os padrões 

estéticos vigentes na moda à época da realização da obra de azulejo, aliando o 

áulico ao exótico, e gerando um novo enquadramento cenográfico, de pendor 

Figuras 695-696 | Caça à Avestruz. Gravura de Antonio Tempesta publicada por Claes Jansz Visscher em Cenas de Caça I, 1624. Coleção 
British Museum. 
Painel de azulejos na parede sul do claustro superior da Sé do Porto, 1733-1734, António Vital Riffarto. 
FA. 
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bucólico, contrastante com o frenesim cinegético observado na gravura de 

Tempesta. 

Outros dois casos do núcleo azulejar do claustro superior da sé portuense 

atestam a capacidade que a obra azulejar de Riffarto manifesta para reinventar as 

suas referências visuais, numa estratégia de citação de modelos culturais à época 

na dimensão europeia. Referimo-nos em concreto aos painéis que enquadram a 

cena atrás aludida da Metamorfose de Coronis, na ala este do claustro, os quais 

introduzem personagens que ficaram célebres no teatro de comédia europeu 

seiscentista: Guillot Gorju e Scaramouche. Riffarto faz a repescagem dessas 

figuras inserindo-as em contextos totalmente recriados. Guillot Gorju surge num 

cenário campestre perante outra figura masculina que parece vir ao seu encontro, 

e o galã Scaramouche é colocado num jardim, junto a uma fonte, mirando duas 

damas de traje cortesão. 

 

 

 

Scaramouche, o famoso personagem da Comedia Dell’Arte italiana, que 

ficou célebre pela interpretação de Tiberio Fiorilli, tão estimado pela corte de Luís 

XIV, terá sido retirado do frontispício da obra La Vie de Scaramouche, escrita por 

Angelo Constantini, com a sua primeira edição em 1695, dedicada à vida daquele 

ator (DUCHARTRE, 1966: 236-239). Já Guillot Gorju, o médico da comédia 

francesa seiscentista de aparência pantafaçuda, papel interpretado por Bertrand 

Hardouin de Saint-Jacques, integrante do reportório cénico da companhia do 

Figuras 697-698 | Guillot Gorju em cenário campestre. 
Scaramouche junto a duas damas num jardim. 
Silhar de azulejos na parede este do claustro superior da Sé do Porto, 1733-1734, António Vital Riffarto. 
FA. 
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Hôtel de Bourgogne (DUCHARTRE, 1966: 206-208), resultará da adaptação de 

uma gravura incluída na série Signor Scaramouch and his company of comedians, 

gravada por James Collins, ca.1670-1690. 
 

 

 

 

  

Figuras 699-700 | Estampa com Scaramouche publicada juntamente com o frontispício da obra La Vie de Scaramouche de Angelo 
Constantini numa edição impressa em Bruxelas em 1699. Marriott Library – The University of Utah. 
Pormenor de Scaramouche no silhar de azulejos na parede este do claustro superior da Sé do Porto, 1733-1734, António Vital 
Riffarto. FA. 

Figuras 701-702 | Estampa com Guillot Gorju na série Signor Scaramouch and his company of comedians, gravada por James 
Collins, ca.1670-1690. Coleção British Museum. 
Pormenor de Guillot Gorju no silhar de azulejos na parede este do claustro superior da Sé do Porto, 1733-1734, António Vital 
Riffarto. FA. 
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Riffarto segue escrupulosamente os indicativos formais das estampas a que 

recorre, transpondo para o suporte cerâmico a pose, o gesto e a indumentária, 

não resistindo, todavia, a acrescentar certos pormenores diferenciadores como a 

pluma no chapéu de Guillot Gorju, ou os laços nos calções e capa de 

Scaramouche. Da mesma forma adapta as figuras à escala das reservas 

figurativas e à sua interação com as outras personagens, o que leva o pintor de 

azulejo a prescindir, por exemplo, da flexão do braço (que segura na boina) de 

Sacramouche, e da inclinação do tronco de Guillot Gorju.  

 

. Estampas das séries Cenas de caça (1574) e Venationes Ferarum, Avium, 

Piscium (1578) de Joannes Stradanus (1523-1605), e Animalium 

Quadrupedum (1597) de Adriaen Collaert (1560-1618) 

A série Venationes, Ferarum, Avium, Piscium, Pugnae Bestiariorum e 

Mutuae Bestiarium (Antérpia, 1578) com gravuras executadas por Philippe Galle 

sobre desenhos de Joannes Stradanus (ou Jan Van der Straet) adquire uma 

significativa difusão à escala europeia e reúne especial impacto na azulejaria 

portuguesa desde Seiscentos734.  

Também Coimbra recorrerá a esta série para composições de temática 

venatória, observando-se em conjuntos datados da segunda metade de 

Setecentos, facto que comprova a dilatação no tempo do sucesso daquela série 

de estampas flamengas. São exemplo os painéis de azulejo aplicados no refeitório 

do antigo Colégio de Santo António da Pedreira735, de ca.1770, onde   

                                                      
734 CORREIA, 1999: 7-12; PEREIRA, 1995: 79. Ainda para o século XVII, e fora da realidade in 

situ, são vários os exemplos do recurso a esta fonte gráfica: dois painéis datados de ca.1670 da 

coleção do Museu de Lamego (ML inv. 1621 e 1622/47) e provenientes do Palácio dos Viscondes 

de Valmor (Lisboa); painel da coleção do MNAz representando uma Caça ao Leão no centro de 

uma composição de enrolamentos de acanto (MNAz inv. 730 Az), de ca. 1670-1675, recolhe a sua 

inspiração numa gravura de António Tempesta para a série Venationes, publicada em Roma em 

1602 por Giovanni Orlandi (SANTOS, 2012: 229). 

Às várias séries das Venationes junta-se também a série Chasses de Philippe Galle (sobre 

desenhos de Hans Bol) e a série Venationes, piscationis et aucupii typi composta por 47 estampas 

gravadas também por Philippe Galle (sobre desenhos de Hans Bol) e datadas de 1582, das quais 

algumas peças influenciaram a representação de uma Caça ao Touro e uma Caça aos Patos no 

silhar de azulejos em duas salas do Palácio Fronteira (CORREIA, 1999: 17-18).  

735 Vd. Vol.3, EACMC10. 

 
Figura 703 | Frontispício da série 
Venationes Ferarum, Avium, 
Piscium. 
Antuérpia, edição de 1634. 
Coleção British Museum. 
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reconhecemos a utilização de um conjunto de estampas das Venationes, 

aplicando um sistema de cópia a partir da seleção de diferentes elementos de 

gravuras distintas, resultando numa recriação das composições (SANTOS, 2007: 

SANTOS, 2007: I, 181, 186-188; SANTOS, 2011b: 65-67).  

 

 

 

O conjunto azulejar resulta de um conjunto de painéis cuja composição é 

feita pela fusão de elementos figurativos bebidos em diferentes estampas da 

referida série de Philippe Galle. São criados novos cenários, mantendo o registo 

paisagístico, onde se inclui a individualização de técnicas de caça (observação e 

espera, preparação de armadilhas, recolha e tratamento das peças de caça) 

representadas nas gravuras 56, 67, 72 e 75 das Venationes (conforme a edição 

por nós consultada de 1634). Procura-se transpor para o azulejo as poses das 

figuras, a indumentária e os adereços, ainda que o esforço de fidelização à cópia 

resulte maioritariamente travado pelas dificuldades técnicas do desenho do pintor 

de azulejo.  

Apesar do significativo anacronismo da fonte gráfica, ultrapassando em 

mais de cem anos a data de realização da obra de azulejo, este é um exemplo 

que demonstra o sucesso da série no meio artístico português, confirmando 

indiretamente o agrado da clientela pela temática da caça e em especial pela série 

em causa. Enquanto “muletas da criatividade” (SANTOS, 2011b: 66), as estampas 

revelaram-se fundamentais como inspiração para o artista pintor de azulejos, pela 

adoção das formas selecionadas, inserindo-as num novo contexto, centrando-se 

nos elementos em destaque na estampa e eliminado o que considera supérfluo. 

Figuras 704-705 | Caça aos patos. Gravura 72 da série Venationes Ferarum, Avium, Piscium de Philippe Galle e Joannes Stradanus. Antuérpia, 
edição de 1634. Coleção British Museum. 
Pormenor da reserva figurativa de painel de azulejos à entrada do refeitório do antigo Colégio de Santo António da Pedreira. 3.º quartel do 
século XVIII, autor desconhecido. FA. 
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Joannes Stradanus realizou ainda diversas séries publicadas por outros 

gravadores. Destacamos o exemplo das Cenas de Caça, série publicada pela 

oficina de Hieronymus Cock (1518-1570), datada de 1574, onde a cena da Caça 

ao Urso foi tomada para ilustração do Libro de la Monteria736, tratado de caça da 

autoria de D. Afonso XI de Castela e Leão (1311-1350), acrescentado por 

Gonzalo Argote de Molina, impresso em 1582. Por sua vez, também Antonio 

Tempesta parece ter sido influenciado pela gravura em causa na sua versão da 

Caça ao Urso, divulgada na série Cenas de Caça, publicada por Claes Jansz 

Visscher (1587-1652) em 1624.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
736 Tendo em conta a escala ibérica, julgamos que a difusão dessa cena em particular possa ter 

tido uma expressiva contribuição com a divulgação do referido tratado de caça, cuja edição em 

1582, durante o reinado de Filipe II de Espanha, foi impressa na oficina sevilhana de Andrea 

Pescioni, importante mercador de livros, impressor e editor em Sevilha de origem florentina. É 

conhecida a sua influência nalgumas composições de temática venatória da azulejaria seiscentista 

portuguesa, como é o caso do núcleo azulejar do Palácio dos Condes de Calheta (Lisboa), de ca. 

1680 (MONTEIRO, 1994: 49-50). 

Figuras 706-707 | Caça ao urso.  
Gravura 2 da série Cenas de Caça de Joannes Stradanus publicada por Hieronymus Cock. Antuérpia, 1574. Coleção Biblioteca Casanatense. 
Ilustração no Libro de la Monteria, folha 8 do Discurso de Gonzalo Argote de Molina.1582, Sevilha, oficina de Andrea Pescioni.  

Figura 708 | Caça ao urso.  
Gravura da série Cenas de Caça, de António 
Tempesta, publicada por Claes Jansz Visscher. 
1624. 
Coleção British Museum. 
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Ao invés da ascendência direta da gravura de Stradanus, via Libro de la 

Monteria (por nós sugerida na nossa dissertação de mestrado, SANTOS, 2007: 

181,185; SANTOS, 2011b: 63-65), dever-se-á concluir que é a referida cena da 

Caça ao Urso de Tempesta que exerce influência direta nos casos observados em 

distintos núcleos atribuídos a Salvador de Sousa Carvalho: a postura do urso, em 

posição de ataque, avançando na direção dos caçadores, ajuda à distinção entre 

a gravura de Tempesta e a de Stradanus. As figuras dos caçadores e do urso são 

o alvo da transposição da estampa de Tempesta para o azulejo, sendo alterados 

os fundos, e por vezes a distribuição das figuras dos caçadores e dos cães, e 

ainda a indumentária e os acessórios (chapéus e lanças).  
 

 

 

 

 

Continuando na temática venatória, ainda as Venationes de Stradanus, e 

uma estampa da série Animalium Quadrupedum (1597) de Adriaen Collaert (1560-

1618), condicionaram as representações de elefantes observadas nos painéis 

azulejares do Jardim de Santa Cruz de Coimbra, datados de 1749, alguns deles 

lamentavelmente danificados por vandalismo (grafitti). A tomada das estampas é 

feita segundo uma cópia transformativa que coloca os animais retirados das 

diferentes fontes gráficas num novo enquadramento paisagístico. As figurações 

transpostas para o azulejo são convertidas a uma escala miniatural, mostrando-se 

muito focadas nos pormenores descritivos. Uma vez mais, somos confrontados 

com a utilização de fontes gráficas que, muito para além do anacronismo que  

Figuras 709-710 | Caça ao urso.  
Pormenor da reserva figurativa de painel de azulejos no Paço de Maiorca (Figueira da Foz). 3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa 
Carvalho atrib. 
Pormenor da reserva figurativa de painel de azulejos em aula no antigo Colégio de Santo Agostinho. Último quartel do século XVIII, família Sousa 
Carvalho atrib. 
FA. 
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célebre o tratado de William Cavendish, 1.º Duque de Newcastle, sobre a arte do 

adestramento de cavalos, La Methode et Invention nouvelle de Dresser les 

Chevaux.  

Editada pela primeira vez em 1658737, em Antuérpia, no período de exílio do 

autor (1648-1660), durante o qual abriu uma escola equestre naquela cidade dos 

Países Baixos, a obra consiste na exposição de conteúdos teóricos e práticos 

sobre a arte de cavalgar. Acompanha o texto um conjunto de 42 estampas 

ilustrativas das ideias expostas no texto, com vários retratos do autor com o seu 

cavalo, demonstrando várias situações práticas sobre o treino equestre. As 

gravuras são concebidas por Abraham van Diepenbeeck (ca.1596-1675), sendo 

gravadas por sete gravadores distintos.  

Um conjunto dessas estampas exerceram influência direta no conjunto 

azulejar aplicado no vestíbulo de entrada (denominado como salão nobre) do 

Paço de Maiorca (Figueira da Foz)738, datado do 3.º quartel de Setecentos, 

ca.1770, que atribuímos a Salvador de Sousa Carvalho. O pintor de azulejo 

procedeu à transposição dos elementos formais em destaque na estampa, 

adaptando-os à escala e dimensões das reservas figuras dos painéis, criando 

fundos totalmente novos, afastando-se das gravuras, embora mantendo o pendor 

paisagístico numa solução estereotipada. Nota-se o esforço pela fidelização às 

formas da estampa, ainda que sobressaiam no azulejo os constrangimentos 

técnicos ao nível do desenho, um aspeto evidente no que toca à representação da 

anatomia dos equídeos. A pose, quer do cavaleiro quer do cavalo, o gesto, a 

indumentária e os adereços são criteriosamente transportados para o suporte 

cerâmico. A ênfase dada ao cavalo e ao cavaleiro é marcante comparativamente 

com a estampa, procedendo o pintor de azulejos na maioria dos casos à 

eliminação dos elementos de importância secundária na gravura, facto que 

justificamos com a necessidade de otimização do espaço disponível da reserva 

figurativa dos painéis face à opção do esforço pela regularização no conjunto 

azulejar da mesma escala de representação dos elementos retirados da gravura. 

Os dez painéis radicam nas gravuras 1, 2, 5, 14, 27, 29, 30, 31, 33, 34. As 

gravuras de abertura da obra – gravuras 1 e 2, figurando retratos equestres de  

                                                      
737 Teve a sua edição inglesa em 1743, intitulando-se A General System of Horsemanship in All Its 

Branches. 

738 Vd. Vol.3, EAC10. 

 
Figura 715 | Frontispício da obra 
La Methode et Invention nouvelle 
de Dresser les Chevaux de William 
Cavendish. 
Antuérpia, 1658. 
Biblioteca Centralizzata di 
Medicina Veterinaria "G.B. 
Ercolani" della Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell'Università di 
Bologna. 
Fonte: http://amshistorica.unibo.it 
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Figuras 716-717 | Estampa n.º 2 de La Methode et Invention nouvelle de Dresser les Chevaux de William Cavendish. Desenho de 
Abraham van Diepenbeeck. Antuérpia, 1658. Coleção British Museum. 
Painel de azulejos no vestíbulo de entrada do Paço de Maiorca (Figueira da Foz). ca.1770, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 

Figuras 718-719 | Estampa n.º 5 de La Methode et Invention nouvelle de Dresser les Chevaux de William Cavendish. Desenho de 
Abraham van Diepenbeeck. Antuérpia, 1658. Coleção British Museum. 
Painel de azulejos no vestíbulo de entrada do Paço de Maiorca (Figueira da Foz). ca.1770, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 

Figuras 720-721 | Estampa n.º 30 de La Methode et Invention nouvelle de Dresser les Chevaux de William Cavendish. Desenho de 
Abraham van Diepenbeeck. Antuérpia, 1658. Coleção British Museum. 
Painel de azulejos no vestíbulo de entrada do Paço de Maiorca (Figueira da Foz). ca.1770, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 
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Figura 734 | Estampa n.º 1 de La Methode et Invention nouvelle de Dresser les Chevaux de William 
Cavendish. Desenho de Abraham van Diepenbeeck. Antuérpia, 1658. Coleção British Museum. 

Figura 735 | Painel de azulejos no vestíbulo de entrada do Paço de Maiorca (Figueira da 
Foz). ca.1770, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 
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William Cavendish, um deles em campo de batalha (La Bataille Gaignee) – 

mantêm o lugar de destaque no conjunto azulejar, sendo transpostos para os 

painéis que ladeiam a porta principal de entrada no Paço de Maiorca. Das 

gravuras 27 e 29 – e centradas em múltiplas figurações de situações de treino (ao 

contrário do padrão observado nas restantes estampas com representações 

individualizadas do cavalo com o cavaleiro) – foram isoladas algumas figurações 

que surgem autonomamente no suporte cerâmico. 

A particularidade do tema, a fidelidade à fonte gráfica e sua transposição 

para o espaço de receção da casa nobre, ambiente de aparato por excelência, faz 

indiciar que o conjunto resultou de uma encomenda específica por parte do 

cliente, D. Luiz Vaz da Cunha e Sá Moniz de Melo (1718-1782), 11.º Senhor de 

Antanhol, que terá fornecido os modelos gráficos a Salvador de Sousa Carvalho. 

 

. A influência do ornato rokoko da gravura bávara setecentista no trabalho 

ornamental da produção azulejar coimbrã do 3.º quartel do século XVIII. 

Como procurámos demonstrar ao longo das linhas até aqui redigidas nesta 

tese, a fase mais produtiva e tecnicamente proficiente da produção azulejar 

coimbrã, corresponde ao período da apropriação da linguagem rococó, situado na 

2.ª metade do século XVIII, no qual assumiu especial destaque o pintor de azulejo 

Salvador de Sousa Carvalho (ca.1727-†1810), cuja produção, como já 

assinalámos, foi continuada pelo seu filho Dionísio José. No que concerne aos 

elementos ornamentais característicos a este período, e continuamente recorridos 

na produção daquele artista, José Meco foi pioneiro no reconhecimento de uma 

relação especial entre o centro azulejar conimbricense e gravuras da escola 

alemã difusoras do rococó (MECO, 1989: 240), opinião corroborada por Myram 

Andrade de Oliveira que considerou a produção azulejar coimbrã como a 

expressão artística regional que mais desenvolveu padrões autênticos da estética 

do rococó (RIBEIRO, 2003: 158). Procurando aprofundar essa particularidade, 

investimos na confrontação das soluções ornamentais verificadas no azulejo 

coimbrão com estampas alemãs, tendo sido prospetado um conjunto de gravuras 

presentes numa das coleções de maior importância em Portugal para o 

conhecimento da difusão do ornamento Rococó no país: a coleção do antigo 

Museu Portuense.  
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Essa coleção, hoje dividida entre o acervo museológico da Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto e a Biblioteca Pública Municipal do Porto, 

inclui estampas incorporadas em 1834, no âmbito da extinção dos mosteiros 

beneditino de Tibães e dos crúzios de Coimbra (Santa Cruz) (MANDROUX-

FRANÇA, 1973: 8-9, 16), permanecendo por esclarecer o que pertenceu 

efetivamente a cada uma das referidas casas religiosas. Se por um lado Marie-

Thérèse Mandroux-França alertou para a influência das estampas dos mestres 

ornamentistas germânicos representados naquela coleção sobre a obra concebida 

por André Soares (1720-1769) ou Frei José de Santo António de Vilaça (1731-

1809), mestres do rococó bracarense ativos nas obras de Tibães (MANDROUX-

FRANÇA, 1973: 9-10; MANDROUX-FRANÇA, 1983: 164:), a certeza da vinda de 

estampas ornamentais do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra739 adicionada à 

afirmação do Rococó naquela cidade através do azulejo, sobretudo com a fixação 

no Bairro das Olarias de Coimbra, a partir de 1755, de Salvador de Sousa 

Carvalho, pintor de azulejo de Lisboa, tornando-se freguês de São João de Santa 

Cruz, reforça as dúvidas.  

Do conjunto de núcleos analisados para a produção azulejar coimbrã do 

período rococó, reconhecemos em algumas estampas de artistas gravadores 

associados ao centro difusor de Augsburg – importante polo irradiador do 

                                                      
739 O Termo de entrega das pinturas e mais obejectos para o Mozeu da cidade do Porto, assinado 

por Francisco Pedro d’Oliveira e Souza, entre a lista de livros apresentada, refere a existência de: 

«[…] hum caderno de estampas antigas de vários autores e avulsas  

[…] hum pequeno caderno de urnatos antigos 

[…] (um caderno) de architetura e ornatos antigos 

hum pequeno caderno de figuras antigas 

Outro diito de estampas avulsas.» 

AUC, Inventário do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, datado de 4 de Junho de 1834, III-1.ªD-

10-5-43. 

Na coleção da Biblioteca Municipal do Porto há apenas um volume de estampas identificado como 

proveniente de Santa Cruz de Coimbra com uma compilação de gravuras dos mais célebres 

artistas-gravadores ativos nos centros de difusão flamengo e italiano de Seiscentos, como Antonio 

Lafréry, Hans Vredeman de Vries, Benedictus Battini, Jacques Floris, Gérard Jode e Philippe 

Galle. A proveniência é identificada pela seguinte frase: Este Livro he da Comonidade e Livraria 

deste Real Mosteiro de Santa Cruz, tem excomunhão que ninguém o aliene, nem por si, nem por 

outrem. E tem 146 folhas de estampas numeradas. BPMP, Y-14-16. 
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ornamento rokoko e rocaille na arte europeia setecentista740, com especial 

impacto em Portugal, como demonstrou Marie-Thérèse Mandroux-França 

(MANDROUX-FRANÇA, 1973: 6) – formas análogas e uma maneira semelhante 

de trabalhar os efeitos contorcidos e volumétricos dos concheados assimétricos, 

incluindo sobretudo o tratamento vigoroso dos seus modelados. 

À semelhança da exuberância dos ornatos bávaros rokoko, no azulejo 

rococó de Coimbra encontramos o mesmo tipo de concheados efusivos, com o 

modelado trabalhado por meio do tratamento de claro-escuro e jogo de tramas 

(cruzadas ou paralelas), sugerindo a plasticidade dos efeitos repuxados das artes 

dos metais ou dos relevos escultóricos. São também assimilados os vazados nos 

concheados, que lembram os efeitos de orifícios em cartilagens, e, em certos 

casos, adicionam-se elementos vegetalistas filiados nas hastes com delicada 

folhagem e gavinhas observadas nas estampas ornamentais alemãs.  

Foi sobretudo na obra de Franz-Xaver Habermann (1721-1796)741, o artista 

com maior representação na coleção portuense, com séries publicadas por 

Johann Georg I Hertel (1700-1775) e Martin Engelbrecht (1684-1756), que 

perfilhámos maior afinidade com as soluções e formas ornamentais utilizadas pelo 

azulejo de fabrico coimbrão. Nas estampas de retábulos reconhecemos o mesmo 

tipo de tratamento das arquiteturas observado nos emolduramentos dos painéis 

de azulejo da produção coimbrã, nomeadamente a representação em escorço 

acentuado, e povoamento de ornatos em rocalhas assimétricas. Do mesmo modo, 

nas gravuras ornamentais encontramos o mesmo jogo de tramas utilizado como 

recurso técnico para o trabalho dos modelados, em linhas cruzadas e/ou 

paralelas, bem como a junção das rocalhas com vazados a elementos 

vegetalistas como palmas. Outro pormenor decorativo que nos parece bebido no  
                                                      
740 A vasta obra gravada da escola de Augsburg compreende não só criações originais, mas 

também contrafações de edições francesas. Foram quatro os editores dedicados à contrafação de 

modelos franceses, ainda que esse aspeto não constitua a parte principal da sua produção: 

Jeremias Wolff, (1663-1724), Martin Engelbrecht (1684-1756), Johann Georg I Hertel (1700-

1775).e Johann Georg Merz (1694-1762). MANDROUX-FRANÇA, 1973: 6. VANUXEM, 1952; 

POINDRONT, 2007. 

741 Robert Smith foi pioneiro a propor as gravuras ornamentais de Franz Xaver Habermann como 

principal fonte gráfica de inspiração dos painéis azulejares do antigo convento franciscano de 

Nossa Senhora dos Remédios de Braga, reaplicados atualmente no átrio de entrada da Reitoria da 

Universidade do Minho (antigo Paço Episcopal) (SMITH,1972; SIMÕES,2010: 122-123, nota 284). 
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Figuras 740, 741, 742, 743 | Estampa n.º 2 da série 143 de Franz-Xaver Habermann, publicada por Johann Georg I Hertel. Augsburg.  
Pormenor da estampa n.º 2 da série 163 de Franz-Xaver Habermann, publicada por Johann Georg I Hertel. Augsburg. Coleção FBAUP. 
Vasos floridos colocados como remate de silhares, na escadaria nobre do antigo Colégio de São Jerónimo de Coimbra, e no antecoro do Mosteiro de 
Santa Maria de Semide, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 

Figuras 744, 745, 746, 747 | Estampa n.º 3 da série 164 de Franz-Xaver Habermann, publicada por Johann Georg I Hertel. Augsburg. 
Coleção FBAUP. 
Estampa n.º 2 da 165 série de Franz-Xaver Habermann, publicada por Johann Georg I Hertel. Augsburg. Coleção FBAUP. 
Vaso florido colocado como remate de silhar na Igreja Matriz de Papízios (Carregal do Sal), Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA. 
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trabalho ornamental de Habermann são os vasos ou urnas, utilizados no azulejo 

coimbrão como remate superior de silhares, maioritariamente colocados 

lateralmente como remate superior de um painel, enquadrando o espaldar 

recortado, ou simplesmente sobre pilastras de separação que marcam as divisão 

entre reservas figurativas num silhar contínuo.  

Também em gravuras de outros autores com menor projeção, como 

Emmanuel Eichel II (1717-1782) ou Carl Pier (?), publicadas respetivamente por 

J.G. Hertel e M. Engelbrecht, verificámos semelhanças com as formas 

concheadas observadas. Em Eichel reconhecemos o modo orgânico do 

tratamento dos concheados observados nos emolduramentos do Rococó 

coimbrão na sua fase plena, onde o modelado das rocalhas resulta do trabalho 

delicado de finas linhas onduladas justapostas, sendo o perfil extremamente 

recortado e com terminações projetadas. No estilo de Pier encontramos 

paralelismo, para além do modelado vigoroso, nas terminações de efeito 

chamejante, nos vazados (em forma de feijão) e formas túrgidas dos concheados. 

 

 

 

Fora das coleções nacionais, outro exemplo que considerámos para a 

escola rococó germânica é uma estampa delineada por Joan Georg Ybelher 

(Johann Georg Üblhör) (1703-1763) e gravada pelos irmãos Klauber, datada de 

ca.1740, pertencente à coleção do British Museum. Incidindo num interior com 

densa ornamentação e proliferação de figurações emblemáticas, reconhecemos  

Figura 748, 749 | Estampa n.º4 da série 104 delineada por Emmanuel Eichel II, publicada por Johann Georg I Hertel. Augsburg. Coleção FBAUP. 
Pormenor do remate de emolduramento de painel de azulejos na Capela de N.ª Sr.ª das Dores da Quinta da Conraria (Castelo Viegas. Coimbra). 
ca.1770, Salvador de Sousa Carvalho atrib. FA 
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Ainda que com residual expressividade em Coimbra, também dentro do 

espírito do Rococó francês, e especificamente na obra que associamos ao Autor 

Desconhecido VIII, não queremos deixar de referir as similitudes que 

reconhecemos em estampas de Jean Mondon (atv.1736-1745), presentemente 

ausentes das coleções nacionais, sobretudo na idêntica forma de trabalhar o 

ornato concheado, incluindo o recurso ao motivo em asa de morcego, 

desenvolvendo a tendência criada por Gilles-Marie Oppenord (1672-1742).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomados sobretudo para o trabalho do ornato, em emolduramentos, ou, 

particularmente, nas composições ornamentais, os modelos rococó alemães e 

franceses são assim recriados pelos pintores de azulejos em novas fórmulas que 

se adaptam às exigências da lógica ornamental da azulejaria: a harmonia de 

escalas, a proporção e o equilíbrio, resultantes do respeito pela métrica definida 

pela dimensão da superfície murária a revestir. Estas situações vêm confirmar o 

Figuras 759, 760, 761 | Estampa n.º 6 da série Quatrieme livre de formes ornées de rocailles cartels figures oyseuax et dragons chinois delineada 
por Jean Mondon, gravada por Antoine Aveline. Paris,1736. Coleção Cooper-Hewitt Museum, New York. 
Pormenores de painéis de azulejos aplicado na sacristia da Capela de N.ª Sr.ª da Conceição da Ponte e na sala do capítulo do antigo Mosteiro de 
São Jorge de Milreus. 3.º quartel séc. XVIII. autor desconhecido. FA. 
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acompanhamento do gosto vigente no panorama nacional do 3.º quartel de 

Setecentos, por parte dos artífices conimbricenses, procurando propostas 

diferenciadoras em relação aos modelos praticados pela produção coeva em 

Lisboa (influência francesa). Trata-se assim da afirmação da periferia (Coimbra) 

pela oferta diferenciadora em relação ao centro (Lisboa), fundindo e recriando 

diferentes referências gráficas, num esforço pelo acompanhamento das 

tendências estéticas dominantes na realidade europeia. 

 

Desta amostra de exemplos apurados para a ilustração da assimilação da 

gravura pelo azulejo de produção coimbrã, podemos concluir, no que respeita aos 

conteúdos das reservas figurativas, que é assumida uma cultura visual que pratica 

o enraizamento de longa duração de modelos gráficos criados em épocas 

passadas, numa décalage que chega a atingir mais de um século – aspeto que 

não interpretamos como atraso, mas antes como preferência por modelos 

tradicionais, selecionando como referências para os vários temas eleitos séries 

gravadas de grande sucesso, que contaram com recorrentes reedições. 

Em Coimbra, à semelhança da restante produção nacional, verifica-se que 

a apropriação das fontes gravadas é realizada de acordo com uma dupla via de 

adaptação desses conteúdos às composições em azulejo:  

I. transposição da gravura por via do decalque integral dos elementos principais, 

apenas ocorrendo a adaptação da composição do modelo gravado à escala do 

suporte cerâmico e sua recriação através da utilização da cor (nos casos em que 

se aplica), ficando o fundo e pormenores complementares entregues à dimensão 

criativa do pintor ceramista; 

II. criação de soluções de fusão de diversos elementos retirados de diferentes 

fontes gráficas, resultando composições totalmente novas. 
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CONCLUSÃO 

 

Do domínio historiográfico ao retrato socioeconómico de uma atividade que funde as dimensões 

artesanal e artística, abarcando inevitavelmente as dimensões técnicas e estéticas de um saber que 

engloba, pelo menos, três especialidades oficinais (oleiro, pintor de azulejos e ladrilhador), o panorama 

que acabámos de oferecer sobre o objeto artístico em análise, a produção azulejar de Coimbra, entre 

finais do século XVII e início do século XIX, cessa com a certeza de que todo o fim tem 

necessariamente um princípio. Mais do que uma conclusão, sobejam antes vias de aprofundamento de 

um tema com múltiplas possibilidades no âmbito do estudo da azulejaria portuguesa. 

A abordagem de larga escala que realizámos sobre um tema praticamente virgem na História da 

Arte Portuguesa, correspondente a um património mal conhecido e portanto vulnerável ao seu 

desaparecimento, obrigou a uma postura ponderada sobre os limites da investigação e 

consequentemente a uma escolha do caminho a percorrer. Face ao estado do conhecimento sobre o 

tema, residual e relegado para as franjas do capítulo da azulejaria portuguesa, elegemos como 

prioridade a recolha alargada de amostras, privilegiando o seu contexto original, de modo a sustentar a 

caracterização das especificidades técnicas e artísticas de uma produção regional, com significativa 

dispersão territorial. Focámo-nos assim em duas linhas principais de análise: I. O enquadramento do 

objeto artístico, abordando as dimensões económica e sociológica do centro oleiro conimbricense em 

Setecentos, centrado na relação entre a produção cerâmica e a arte azulejar, e estratégia de atuação 

dos seus intervenientes; II. A análise concreta ao objeto artístico, tratando das suas características 

identificativas, e necessariamente dos seus aspetos técnicos, formais, funções e influências.  

 

A próspera atividade do meio oleiro conimbricense, com um ciclo de continuidade produtiva bem 

consolidado desde o século XVI, foi potenciada por um ambiente socioeconómico estável e próspero, 

pelo quadro geológico de abundância de matérias-primas disponíveis nas proximidades, e ainda pela 

situação geográfica central no país, sediada junto à terceira via fluvial de maior importância no território 

nacional, suficientemente próxima ao mar, posição facilitadora do abastecimento de matérias-primas e 

escoamento da produção. Entre finais do século XVII e todo o século XVIII, alguns dos intervenientes 

das olarias conimbricenses decidem apostar também no azulejo como produto complementar à sua 

oferta, estimulados por uma clientela ligada a um meio erudito, atualizada sobre as modas nacionais e 

estrangeiras, e com rendimento disponível para gastar em obras de renovação estética, que incluem os 
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revestimentos cerâmicos como componente artística das conceções globalizantes dos interiores, a par 

com a pintura ou a arte da talha.  

A produção azulejar coimbrã responde assim com eficácia às necessidades do mercado, com 

desenvolvimento facilitado pelo inferior custo dos seus produtos e redução das despesas de transporte, 

advindo do comércio de proximidade, extravasando os limites da cidade de Coimbra para se alargar a 

uma vasta área territorial, incidente sobretudo nas regiões da Beira Litoral e Beira Alta, com especial 

preponderância na bacia hidrográfica do Mondego, e alargando-se ainda à região do Douro, Entre 

Douro e Minho, e alcançando também pontualmente o Alto Minho. Este fenómeno de dispersão é em 

boa parte justificado pela itinerância de artistas e artífices ligados a Coimbra que conseguem congregar 

nas empreitadas em que intervêm vários criadores ativos em outros domínios artísticos, conhecidos no 

seu polo artístico, por relações de parceria. É paradigmático o caso do arquiteto Gaspar Ferreira 

(atv.1713-1761) que congrega para a obra de reformação da Sé de Viseu, entre outros, Manuel da 

Silva pintor (atv.1703-1736) radicado em Coimbra, o oleiro Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) e José 

de Góis mestre ladrilhador (atv.1696-†1731), intervenientes na obra de azulejo ali realizada entre 1720 

e 1724. Mais a norte, pesam as relações comerciais com a cidade do Porto, e especificamente, no que 

toca ao azulejo do 2.º quartel de Setecentos, temos o caso de António Vital Riffarto (1700-atv1739), 

natural de Elvas, que casando no Porto com uma portuense, reforça o seu vínculo com a região, 

inicialmente com atividade no campo da arte da talha, sendo-lhe ali encomendadas também várias 

obras de azulejo que vai contudo produzir nas olarias de Coimbra, possivelmente por não encontrar no 

centro oleiro de Vila Nova de Gaia condições ideais para uma produção com os mínimos parâmetros 

de qualidade.  

A par com a produção de faiança, o azulejo de fabrico coimbrão reúne um conjunto de 

características que o faz isolar da restante produção nacional, sobretudo condicionadas pelas 

especificidades das matérias-primas e metodologias técnicas associadas à preparação de pastas, 

cozimento da enchacote, pintura e cozedura do vidrado. Por comparação com a faiança, produzida 

paralelamente, é possível tentar reconstituir o impacto da assimilação de inovações tecnológicas e 

estéticas ao longo do tempo, dadas as várias sobreposições verificadas nos dois tipos de cerâmica 

produzida no centro oleiro conimbricense nas chamadas tendas de louça branca. Ao longo do século 

XVIII, o azulejo denunciará paulatinamente uma evidente melhoria técnica e artística: da produção 

inicial identificada pelo vidrado estanífero amarelecido, azuis densos e opacos, formato de 130x130mm 

e onde é frequente a superfície empenada e outras imperfeições, manifestando a preferência pelos 

motivos seriados, evoluindo para um esmalte estanífero mais cuidado, e superfície vítrea brilhante e 

desempenada (advinda de um tratamento da chacota com menor teor de elementos não plásticos), 

diminuição da marca para dimensões inferiores a 130mm de lado (em média ca.127mm), 
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acompanhada também pela redução da espessura, colorido vibrante, e ampliação da oferta tipológica. 

São assinaturas da produção azulejar de Coimbra o recurso a efeitos esponjados e finalização com 

esgrafitados / raspados, técnicas aplicadas isoladamente ou em conjunto, que revelam o gosto dos 

artífices conimbricenses pela experimentação da pintura cerâmica, propondo originais efeitos visuais 

nas composições, um aspeto distintivo em relação à restante produção nacional. 

Contudo, parte da evolução técnica e formal, bem como os cambiantes estéticos, no que 

concerne às alterações estilísticas, observados no azulejo coimbrão setecentista, são sobretudo 

consequência da evolução do gosto, dos modelos estéticos e ritmos de renovação ditados por Lisboa. 

Este fenómeno sai reforçado pela migração de artistas e artífices chegados da capital do reino às 

olarias conimbricenses, cuja ação em Coimbra é marcada pela abertura, versatilidade e esforço pela 

eficácia na resposta às demandas do encomendador, cujo perfil, no contexto de um polo de saber, é 

talhado pela erudição, por um lado, e pelo mimetismo das modas ditadas por Lisboa, por outro. 

Na realidade conimbricense setecentista é difícil defender a tese da independência dentro dos 

ramos de atividade de oleiros, pintores azulejo e ladrilhadores, salvo as exceções do ladrilhador José 

de Gois (atv.1696-†1731) ou do pintor Manuel da Silva (atv.1703-1736), cuja atividade documentada 

sobretudo no primeiro quartel do século XVIII, parece ter reunido alguma autonomia, respetivamente, a 

assentar e a pintar azulejos, ainda que sempre associada à ação do oleiro Agostinho de Paiva 

(atv.1695-†1734). As várias especificações oficinais dos artistas-artífices com direta relação com o 

azulejo, surgidas ao longo da documentação consultada, indicam uma forte interligação e polivalência 

entre a olaria e a azulejaria, numa significativa relação de interdependência. Na segunda metade de 

Setecentos essa condição polivalente dos intervenientes sobressai, ao mesmo tempo que a 

especificação oficinal de pintor de azulejos, mestre de azulejos ou mestre de fábrica de azulejos é 

consolidada, e expressa algum estatuto no meio. 

À boa maneira mesteiral, é determinante a imbricada cadeia de relações familiares gerada entre 

os intervenientes ativos na arte do azulejo ao longo de Setecentos, desde Agostinho de Paiva que 

julgamos ser o fundador da produção de azulejo na cidade de Coimbra, em finais do século XVII. A 

passagem de testemunho entre as várias gerações de intervenientes, à imagem do que se verificava 

na paralela atividade oleira, fez consolidar a tradição da produção de azulejo na cidade. Ainda que a 

escala de produção seja regional, respondendo a encomendas concretas e pontuais, não comparável à 

engrenagem da atividade de Lisboa, com uma solicitação massiva surgida a partir de vários pontos do 

território nacional e dos domínios ultramarinos do reino, o azulejo do centro oleiro sedeado na margem 

do Mondego consegue garantir-se pelo constante reforço da tradição local com a chegada de artífices 

que carregam a experiência lisboeta e se afirmam no meio através de relações matrimoniais, mantendo 

ativa a capacidade de resposta às encomendas que surgiam na região, com um preço competitivo.  
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Boa parte da azulejaria coimbrã permanece anónima. A documentação que lhe está diretamente 

associada é escassa, limitada a oferecer datas e dados sobre o processo de encomenda, raramente 

mencionando nomes de artistas e artífices. Embora mais falíveis para a aproximação cronológica, 

auxiliam os dados sobre campanhas ou fases construtivas dos edifícios onde se integram, tal como 

para as questões de autoria colabora a via formalista da análise comparativa entre espécimes 

congéneres e sua apreciação técnica e estética. Neste último ponto, contribuem os azulejos datados, 

por data inscrita ou pela felicidade do surgimento de documentos que oferecem com segurança uma 

aproximação cronológica aos momentos de concretizações das obras, e os espécimes de autoria 

identificada que permitem consolidar as relações formais com outros núcleos sem qualquer dado 

documental. 

Tudo parece apontar que a produção azulejar coimbrã se iniciou durante o Ciclo dos Mestres 

(1700-1725) da azulejaria portuguesa, revelando sinais de incipiência técnica e formal, mais apostada 

na oferta de motivos seriados, revelando filiação a modelos divulgados a partir de Lisboa. 

Concomitantemente mostra alguns sinais de irreverência e vontade de diferenciação em relação a essa 

produção coeva, acusando uma especial ligação às formas e técnicas observadas na faiança utilitária 

produzida em simultâneo nos seus fornos. A olaria que se afirma no meio é a de Agostinho de Paiva 

(atv.1695-†1734), ativo em Coimbra desde 1695, tendo fundado a dinastia que teimosamente deu 

continuidade à produção azulejar naquela cidade. A sua oficina votada especialmente para a produção 

de louça de faiança (louça branca) alargou o leque da sua oferta ao azulejo, como resposta à grande 

procura por parte das principais instituições da cidade e região (maioritariamente religiosas), na 

sequência da abundante atividade construtiva e reformativa nos tempos de viragem do século XVII 

para o século XVIII. O sucesso que reuniu fê-lo alargar mais tarde a parceria já existente com o 

ladrilhador José de Góis, ao pintor Manuel da Silva, possivelmente de modo a responder às exigências 

da clientela e consequente complexificação das necessidades das obras de azulejo que 

contratualizava, numa época que passava a não dispensar os grandes ciclos narrativos, alinhados com 

as intenções catequético-pedagógicas da Igreja Triunfal Católica.  

Assim, numa fase que anuncia já sinais de transição para o período da Grande Produção 

Joanina (1725-1750), o azulejo de Coimbra encontra nesta parceria novo impulso criativo e consolida a 

sua experiência na produção de faiança de revestimento. Ainda que tenhamos um hiato temporal de 

cerca de dez anos entre as obras azulejares de envergadura documentadas – a obra da sé viseense, 

de 1720-1724, resultante da parceria entre Agostinho de Paiva, José de Góis e Manuel da Silva, e a 

obra da sé portuense, de 1733-1734, de António Vital Riffarto – julgamos que nesse vazio documental 

se possa enquadrar a vasta produção de motivos seriados, entre os quais a primeira produção de 
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figura avulsa de estrelinhas, com as primeiras guarnições de gosto joanino, que prolifera no conjunto 

de núcleos azulejares analisados. 

A Grande Produção Joanina em Coimbra, para além da manutenção da referida produção de 

azulejaria de figura avulsa, e, pontualmente, de vasos floridos – permanência associada ao seu baixo 

preço e facilidade de aplicação – acusa algumas situações de exceção a nível nacional como o 

interessante caso da padronagem joanina surgido no antigo Colégio de N.ª Sr.ª do Carmo de Coimbra, 

um belo silhar imitando um tecido adamascado de padrão floral, suspenso a partir de uma fiada de 

lambrequins com borlas. Apesar da subsistência desses motivos seriados, o que definitivamente marca 

esta fase na produção coimbrã é a afirmação do elogio do ornato, aspeto devido em muito ao especial 

contributo dos pintores ornamentistas, com atividades polifacetadas noutros campos artísticos, que 

trabalham sobre o suporte cerâmico com especial afinco na exacerbação do motivo ornamental, quer 

nos emolduramentos (principalmente), contrabalançando as deficiências técnicas no tratamento da 

perspetiva, profundidade, das anatomias e modelados das reservas figurativas, quer na atenção dada 

aos detalhes descritivos nas reservas figurativas (ao nível da indumentária, objetos e acessórios). O 

caminho aberto por Manuel da Silva, com experiência multifacetada em pintura de tetos, de cavalete, 

de mobiliário (dourado e acharoado), encontrará digno continuador em António Vital Riffarto, mais um 

artista dinâmico e versátil do campo ornamental (com passagem pela Academia de São Lucas, e 

experiência no risco de talha) que desenvolve no azulejo coimbrão criativas soluções técnicas ao nível 

da pintura, como a insistência no recurso a esponjados e esgrafitados / raspados, de forma a acentuar 

aspetos de tridimensionalidade nas reservas figurativas e efeitos escultóricos nos emolduramentos.  

A preferência pela extroversão do ornato preparada por Manuel da Silva ou António Vital Riffarto 

é totalmente assumida na segunda metade da centúria, durante a vigência da estética Rococó, aspeto 

marcante daquela produção regional, que sai reforçado pelo modo especial de trabalhar a policromia 

pela utilização de tonalidades densas e penetrantes, de grande resplandecência e profundidade, 

incluindo os típicos efeitos marmoreados de grande saturação de cor. Por oposição à dedicação ao 

desenho e composição dos ornamentos decorativos concentrados nos emolduramentos, as reservas 

figurativas são sumárias, de tratamento ingénuo, acusando deficientes capacidades de trabalho da 

perspetiva, escala, e anatomia das figuras. A continuidade da herança de Agostinho de Paiva vê-se 

garantida pela chegada de Salvador de Sousa Carvalho (ca.1727-†1810) a Coimbra, artista do meio 

lisboeta, do círculo de Valentim de Almeida, que casa com Teresa Rosa, neta de Agostinho de Paiva, 

filha de Bernarda Maria Paiva e do ladrilhador Bento (José) do Rego (atv.1735-1756). A sua atividade 

no centro oleiro conimbricense será uma das mais produtivas, verificando-se ainda in situ uma 

significativa amostra do trabalho que concretizou para a clientela religiosa e aristocrática, a qual 

expressa a considerável melhoria técnica da produção azulejar coimbrã. O seu percurso profícuo e o 
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gabarito que adquire no meio é expresso pelo papel de administrador que lhe é atribuído no âmbito do 

projeto pombalino da Fábrica de Telha Vidrada da Universidade (1773-1779), manufatura cuja 

atividade é coincidente com a presença de Domingos Vandelli em Coimbra, figura que manifestaria 

grande apreço pelo desenvolvimento da produção cerâmica. Salvador de Sousa passaria testemunho 

ao seu filho Dionísio José que em 1794 é mestre de fabrica de azulejo, continuando assim a tradição 

da produção de azulejo de Coimbra, ainda que com menores capacidades artísticas comparativamente 

com o seu pai Salvador, aspeto que combinado com a conjuntura de instabilidade do reino terá 

determinado o declínio do azulejo coimbrão em inícios da centúria seguinte, acabando por se extinguir 

por completo até à produção industrial da segunda metade de Oitocentos. 

Compensando a dificuldade de acesso aos produtos de Lisboa (necessariamente mais caros 

pelo acréscimo das despesas de transporte e estatuto de qualidade dos seus produtos), os artífices e 

artistas do azulejo de Coimbra oferecem uma resposta simultaneamente estética e prática, 

apropriando-se de fatores exógenos eruditos, nunca se desvinculando do caracter tradicional popular 

advindo da contaminação da componente artesanal da produção de faiança utilitária. O desenho não é 

exemplar, aliás a pintura supera o desenho, surgindo os esponjados e esgrafitados/raspados como 

forte indicador do seu caracter experimentalista e diferenciador. É frisante a intenção decorativa das 

obras realizadas, primeiramente pela aposta nos motivos seriados, e posteriormente centrada no 

exacerbamento dos emolduramentos e pormenores miniaturistas das composições narrativas. Ainda 

assim é cumprido o papel narrativo e consequentemente transmissor de mensagens do azulejo, 

respondendo os artífices do centro conimbricense com eficácia à função da imagem como reflexo da 

necessidade de consumo de imagens, com recurso às que pelo seu sucesso circulam nos circuitos 

europeus. Tem assim peso determinante a gravura como auxílio técnico à correção do desenho e rigor 

iconográfico, cujo acesso se vê facilitado pela própria função da cidade enquanto polo de saber e 

conhecimento, onde proliferou uma clientela associada a múltiplas casas religiosas em cujas livrarias 

se reuniam importantes acervos bibliográficos sobre os mais variados domínios, algumas delas na linha 

mais avançada da erudição da época. 

Centrada num conjunto de detalhes, de fragmentos materiais e documentais, a análise histórico-

artística que aqui oferecemos comprova a exemplaridade da produção azulejar coimbrã, ainda que 

integrada no dito circuito periférico, como altamente demonstrativa da essência da azulejaria 

portuguesa como arte coletiva e interartística de renovação estética e permeabilidade ao exógeno. A 

investigação consumada na presente tese alerta para a necessidade de olhar o azulejo de fabrico 

coimbrão como um contributo para o plano diversificado da azulejaria portuguesa de Setecentos, não 

circunscrito somente a uma visão unilateral centrada no centro lisboeta, mas antes provando a riqueza 

dos centros regionais como cenários alternativos à realidade vigente. Reflexo da microescala cultural 
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da cidade de Coimbra e sua região de influência em Setecentos, o azulejo enriquece decisivamente a 

diversidade do património artístico da região, remetendo para uma das suas mais ancestrais práticas 

artesanais e artísticas, a cerâmica. Neste sentido, pensamos que a azulejaria de fabrico coimbrão deve 

ser olhada como repositório por excelência de uma prática artesanal e simultaneamente artística, à 

imagem do ambiente que a gerou, isto é, do seu contexto económico e social peculiar, considerando 

necessariamente a divulgação da técnica e da estética. Foi todo este processo que procurámos 

concretizar, assinalando ao longo dos vários pontos abordados a necessidade de aprofundamento das 

múltiplas dúvidas levantadas. Sobejam, portanto, copiosos elementos para que a senda do 

conhecimento sobre este aliciante tema não se desvaneça.  
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Bobine 82, 83, 84, 85 
 
. Livro de matrícula dos mestres, oficiais e aprendizes de fabricantes 
 JC01, Bobine 01 
 
. Processos de licenciamento de fábricas e matrícula de servidores – Louça 
Bobine 38 
 
. Processos de licenciamento de fábricas e matrícula de servidores – Louça A-R  
Bobine 39 
 
. Processos de licenciamento de fábricas e matrícula de servidores Louça S-V 
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Bobine 39 
 
. Processos de licenciamento de fábricas e matrícula de servidores – Pintura de louça e azulejos 
Bobine 44 
 
. Declaração dos proprietários de fábricas acerca dos materiais que consomem 1791-1834 
 JC24, Bobine 102 
 
. Providências gerais acerca das fábricas – Louça (1770-1828)  
JC07, Bobine 7 
 
 
 
IV. ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO – AHMMV 
 
1. Fundo do Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Pereira 

 
. Notícia da História da Santa Casa da Misericórdia de Pereira [Livro manuscrito] 
«Procurador instruído e educado em todas as acções que deve praticar para o bom governo das 
cousas pertencentes à Regra e ilustre Santa Casas da Misericórdia desta vila de Pereira. Com uma 
notícia do seu princípio, aumento, certabilidade que lhe da o seu presente procurador e carturario José 
Tavares paixam anno de 1785» | Cx. VIII/I/5 
 
. Documento avulso: «Obrigação de Dionízio Joze de Sousa Carvalho», 1784 | Cx. VIII/III/2 
 
. Livros de Registo da Receita e Despesa: 1734-1744; 1746-1757; 1757-1782; 1782-1792, 1793-1813 | 
Cx. VIII/IV/1 
 
 
 
V. ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO - ADP 

 
1. Secção Notarial do Porto 
 
. Livro de notas do 8.º cartório, Tabelião João de Sousa Tavares, N.º229 | I/33/5-58 
 
 
2. Secção Notarial de Vila do Conde 
 
. Livro de notas do 1.º cartório, 5.º série, tabelião Bento de Andrade Ribeiro, N.º20 | I/36/1-67.5020 
 
 
 
VI. BIBLIOTECA DO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO – BMNAz 

 
1. Espólio de João Miguel dos Santos Simões 

 
. N.º37 – Dossier de apontamentos D013 

. N.º44 – Dossier de apontamentos D018 
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. N.º45 – Dossier de apontamentos D019 

. N.º49 – Dossier de apontamentos D023 

. N.º52 – Dossier de apontamentos D024 

. N.º69 – Caderno de apontamentos C035 

. N.º102 – Caixa “Estudos” – Cx002 

. Nº 152 – Caixa Amarela: Vária, Dispersos e Fotografias”- Cx007 

. Nº 90 – Pasta “Recensões Críticas” (1915-1971) - p012 

. Nº 126 – Dossier “Van Ballen” (1963) - p041 

. Nº 64 – Caderno de Apontamentos “Lisboa-Museu de Marinha” (1971-1972) - C031 

 
 
 
VII. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO – CDBB 
 
1. Correspondência 
 
. Cx.1, 2 
 
 
 
B. FONTES GRÁFICAS 
 
 
I. ARQUIVO HISTÓRICO DO MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS – AHMOP 
 
1. Biblioteca 

 
. Planta Topographica da cidade e arrabaldes de Coimbra levantada em 1845 por Isidoro Emilio 
Barreira, BAHOP 0273-2c 
 
 
 
II. SERVIÇOS MUSEOLÓGICOS DA FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO 
PORTO – SMFBAUP 
 
1. Coleção de Gravuras da FBAUP 

 
. Gravuras de F.X. HABERMANN, Gaveta 11 
Série N.º 34, N.º 1, 3, 4 
Série N.º 49, N.º 1 - [5] 
Série N.º 87, N.º 1 - 4 (Ornements des Fenêtres.) 
Série N.º 98, N.º 1 - 4 
Série N.º103, N.º 1 - 4 
Série N. º 120, N.2 (copy after P.P.Croffard) 
Série N.º 137, N.º 1 - 4 
Série N.º 140, N.º 1 - 4 
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Série N.º 164, N.º 1 - 4 
Série N.º 165, N.º 2 
Série N.º 168, N.º 1 - 4 
Série N.º 169, N.º 1 - 4  
Série N.º 194, N.º 1 - 4 
 
. Gravuras de KARL PIER (CAROLUS PUER), Gaveta 13 
Gravuras 393 [4], 492, 494 
 
. Gravuras de I.A. STOKHMANN, Gaveta 12 
As Quatro Estações/ Les saisons d’année 
Série N.º18, N.º 1  
Série N.º18, N.º 2  
Série N.º18, N.º 3  
Série N.º18, N.º 4  
 
As Partes do Dia/ Les quatres heures du jour 
Série N.º46, N.º 1  
Série N.º46, N.º 2  
Série N.º46, N.º 3  
Série N.º46, N.º 4  
 
. Gravuras de E.EICHEL, Gaveta 12 
Série N.º104 [N.º1-4] /Motifs Rocailles 
 
. Gravuras de BABEL, Gaveta 12 
Série N.º 1, N.º 1 - 4, «Differents comparti-ments d’Ornements.»  
Série, N.º 1, 3, «Cartouche Nouveau» 
Série, [n/numerada] (duas gravuras), «Fontaine décoreé»  
 
 
 
 
III. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO – BPMP 
 
1.  Reservados 
 
. Gravuras de vários autores, RES-XVIII-C-22 
 
 
 
 
IV. BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COIMBRA/ GABINETE DE HISTÓRIA DA CIDADE – BMC/GHC 
 
1. Fundo Joaquim Martins de Carvalho 
 
. Planta Topográfica do Bairro das Olarias em Coimbra 
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V. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO – CDBB 
 
. Planta da Casa de Bissaya Barreto, projecto de Fiel Viterbo 
. Planta de Levantamento da Casa de Bissaya Barreto aquando do projecto de reconversão em casa-
museu 
 
 
 
VI. BIBLIOTECA MUNICIPAL PEDRO FERNANDES TOMÁS 

 
. FIGUEIREDO, Mesquita de, s.d. 
Documentos para a História do actual concelho da Figueira, Foz do Mondego (manuscrito). Livro 16.  
 
 
 
 
 
C. FONTES IMPRESSAS 
 
 
 
Constituiçoens synodaes do Bispado de Coimbra feitas, e ordenadas em Synodo pelo Illustrissimo 
Senhor Dom Afonso de Castel Branco & por seu mandado impressas em Coimbra, anno 1591. E 
novamente impressas no anno de 1730 com hu[m] novo index à sua propria custa, & despeza do 
Doutor Pantaleaõ Pereyra de D. Payo. Coimbra: Real Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 
1731. 
 
Gazeta de Lisboa. N.º 17 (28 de Abril de 1786). Lisboa: Regia Officina Typografica. 
 
PROENÇA, Raúl,1991-1996 
Guia de Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 8 vols. (1.ª Edição, 1924). 
 
ALMEIDA, Manuel Lopes de, 1937 
Documentos da Reforma Pombalina. Coimbra: [s.n.], 1937. 2 vols.  
 
ALMEIDA, Manuel Lopes de, 1970 
Artes e Ofícios em Documentos da Universidade. I – Século XVII. Coimbra: Universidade de Coimbra.  
 
ALMEIDA, Manuel Lopes de, 1971 
Artes e Ofícios em Documentos da Universidade. II – Século XVIII [1701-1725]. Coimbra: Universidade 
de Coimbra.  
 
ALMEIDA, Manuel Lopes de, 1972 
«Artes e Ofícios em Documentos da Universidade – 1630-1650.» Boletim da Biblioteca da Universidade 
de Coimbra. Vol. XXIX. Coimbra: Universidade de Coimbra.  
 
ALMEIDA, Manuel Lopes de, 1974 
Artes e Ofícios em Documentos da Universidade. III – Século XVIII [1726-1753]. Coimbra: Universidade 
de Coimbra.  
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ANDRADE, Alfredo; LIMA, Francisco Rangel, 1880 
Relatório sobre o exame feito nos Mosteiros de Seiça e Lorvão para examinar os objectos de 
merecimento artístico existentes no primeiro bem como um baixo-relevo no segundo. Lisboa: Academia 
Real das Belas Artes de Lisboa. 
 
BARROS, Henrique da Gama, 1945-1954 
História da administração pública em Portugal nos séculos XII a XV. Lisboa: Sá da Costa. 11 vols. (1.ª 
edição, 1885-1934). 
 
BÉNÉZIT, Emmanuel, 1999 
Dictionnaire critique et documentaire de peintres, sculpteurs, dessignateurs et graveurs de tous les 
temps et de tous les pays par un groupe d'écrivains spécialistes français et étrangers. 4.ª edição. Paris: 
Gründ. 14 vols.  
 
BLUTEAU, D. Rafael, 1712-1721 
Vocabulario Portuguez e Latino. Coimbra-Lisboa: No Collegio das Artes da Companhia de Jesus - Na 
Officina de Pascoal da Sylva. Vols.I-VIII. 
 
BRAGA, Teófilo, 1848 
História da Universidade de Coimbra. Lisboa: Academia Real das Ciências. Tomo III (1700-1800). 
 
CAMPOS, J. C. Ayres de, 1863-1867 
Índices e Summarios dos Livros e Documentos mais Antigos e Importantes do Archivo da Camara 
Municipal de Coimbra. Coimbra: Imp. da Universidade. 
 
CAMPOS, J. C. Ayres de, 1867-1872. 
Indices e summarios dos livros e documentos mais antigos e importantes do Archivo da Câmara 
Municipal de Coimbra: segunda parte do inventário do mesmo Archivo. Coimbra: Imprensa da 
Universidade. 3 vols. 
 
CARDOSO, José Luís (dir. ed.), 1990  
Memórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa (1785-1815). Lisboa: Banco de 
Portugal. 5 tomos. 
 
CARDOSO, Jorge, 1657 
Agiologio Lusitano dos Sanctos, e varoens ilustres em virtude do reino de Portugal e suas conquistas. 
Tomo II. Lisboa: na Officina de Henrique Valente D’Oliveira. 
 
CARVALHO, José Branquinho de, 1964  
Tombo Antigo da Câmara de Coimbra [Introdução, Leitura e Notas]. Coimbra: Biblioteca Municipal. 
[Separata do Arquivo Coimbrão, N.º 18]. 
 
CASTELLO BRANCO, Camilo, 1868 
«Divertimento das freiras de Lorvão», in Mosaico e Sylva de curiosidades históricas, litterárias e 
biográficas. Porto: Livraria Chradron. (2.ª edição, s.d.), pp. 230-238. 
 
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain, D.L.1994 
Dicionário dos Símbolos. Lisboa: Teorema. (1.ª edição, 1982). 
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CLAUSSE, Gustave, 1889  
Espagne Portugal. Notes Historiques et Artistiques sur les Villes Principales de la Peninsule Iberique. 
Paris: Libraire de L’Art. 
 
COSTA, Mário Alberto Nunes [Introd.], 1959  
Documentos para a História da Universidade de Coimbra 1750-1772. [s.l.]: [s.n.]. Vol. I. 
 
CRAESBEECK, Francisco Xavier da Serra, 1992 
Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no ano de 1726. Ponte de Lima: 
Edições Carvalhos de Basto. 2 vols.  
 
DIAS, Luís Fernando de Carvalho, 1954-1955 
«A Relação das Fábricas de 1788». Boletim de Ciências Económicas da Faculdade de Direito de 
Coimbra. Vol. III, nº 3 (Setembro-Dezembro/1954), pp. 188-261. Vol. IV, nº 1 (Janeiro-Abril/1955), 
pp.24-42. Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.  
 
DOMINGUES, Celestino M., 2006  
Dicionário de Cerâmica. Casal de Cambra: Caleidoscópio. 
 
FERRARI, Giovanni Battista, 1633 
De Florum Cultura libri IV. Roma: execudebat Stephanus Paulinus. 
 
FERREIRA-ALVES, Natália Marinho, 2008 
Dicionário de Artistas e Artífices do Norte de Portugal. Porto: CEPESE. 
 
FIGUEIREDO, António Cândido Borges de, 1886 
Coimbra Antiga e Moderna. Descripção de Coimbra e de seus monumentos desde os tempos mais 
remotos até ao presente. Lisboa: Typographia Adolpho, Modesto e C.ª. 
 
GARCIA, Prudêncio Quintino, 1923  
Documentos para as Biografias dos Artistas de Coimbra. Coimbra. Coimbra: Universidade de Coimbra. 
 
GAYO, Manoel Joze da Costa Felgueiras, 1938 
Nobiliário de Famílias de Portugal. Impressão diplomática do original manuscrito existente na Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos. Tomo I. Braga: Agostinho de Azevedo Meirelles e Domingos de 
Araújo Affonso. 
 
GAYO, Manoel Joze da Costa Felgueiras, 1941 
Nobiliário de Famílias de Portugal. Impressão diplomática do original manuscrito existente na Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos. Tomo XXVIII. Braga: Agostinho de Azevedo Meirelles e Domingos 
de Araújo Affonso. 
 
GRIMAL, Pierre, 2009 
Dicionário da Mitologia Grega e Romana. 5.ª edição. Lisboa: Difel (1.ª edição, 1951). 
 
JOSÉ, Frei Pedro de Jesus Maria, 1760 
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Observancia do Serafim Chagado S. Francisco. Lisboa, Officina de Miguel Manescal da Costa. 2 vols. 
 
 



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

682 

LEMOS, Francisco de, 1980  
Relação Geral do Estado da Universidade. 1777. Coimbra: Universidade de Coimbra.  
 
LIMA, Frei Manuel de, 1709  
Agiologio Dominico das Vidas dos Santos, Beatos, Martyres da Ordem dos Pregadores. Lisboa: na 
Officina de António Pedrozo Galram. 4 vols. 
 
LINO D'ASSUMPÇÃO, Tomás, 1899 
As freiras de Lorvão. Coimbra: França Amado,pp.178-188. 
 
MACHADO, Diogo Barbosa (Comentários de), 1761 
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. 
 
MADAHIL, António Gomes da Rocha, 1934  
Novas pontes da história local portuguesa – as informações paroquiais da Diocese de Coimbra 
precedidas pela Academia Real de História em 1721. Coimbra: Arquivo e Museu de Arte da 
Universidade de Coimbra. 
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CATÁLOGO DAS OLARIAS DE COIMBRA  

ATIVAS ENTRE FINAIS DO SÉCULO XVII – XX 
E OUTRAS MORADAS DE ASSISTÊNCIA DE INTERVENIENTES 

 
 

I. RUA DE JOÃO CABREIRA 
 
Cristovão Francisco oleiro/mestre de tendas de louça vidrada (atv.1699-†ca.1705) 
Manuel Francisco (Mendes) mestre oleiro (atv.1705-1719)14  
Casas situadas no fundo da Rua de João Cabreira, ca. 1705 propriedade de Maria da Nazaré e Manuel 
Francisco mestre oleiro, por herança do oleiro Cristovão Francisco, seu pai e sogro, sendo residentes nas 
mesmas. Localizadas no fundo da rua de João Cabreira, compreendiam humas tendas de olaria com seu 
quintal tudo misto.  
Em 1714, o mestre de oleiro Manuel Francisco no âmbito de uma fiança a João Sutil de Carvalho escrivão 
dos órfãos, nomeava aquela propriedade de casas onde vivia, as quais partiam naquela data com Manoel 
Ferreira do Amaral e também com herdeiros do oleiro Nicolao Carvalho, oleiro da Universidade em 1673 
(ALMEIDA, 1971: tomo II, 271-273) (Vol.2, Secção 1, Quadro2, N.º85). 
Bento dos Santos e Escolástica de São Bento, proprietários e senhorios 
Luís de Paiva oleiro (atv. 1664, †1742) 
Em 1717 surgem como proprietários os cunhados do oleiro Manuel Francisco, Bento dos Santos e 
Escolástica de São Bento, que arrendam humas tendas de olaria citas no fundo da Rua de Joam Cabreira, ao 
oleiro Luís de Paiva por tempo de quatro anos em preço e quantia em cada hum deles de 19 mil reis (Vol.2, 
Secção 1, Quadro 2, N.º102). 
 
Domingos João (atv.1701) e António da Silva oleiros (atv.1701) 
António Francisco oleiro (atv.1701) 
A 15 de junho de 1701 Domingos João e o seu filho António da Sylva, ambos oleiros, vendiam as suas casas 
de hum sobrado com suas logeas que elles tinham e possohiam nesta dita cidade no fundo da Rua de João 
Cabreira, as quais partiam à época de huma banda com cazas dos herdeiros de João das Neves e da outra 
com herdeiros de Manoel Andre as quaes cazas estavão obriguadas a vinte mil reis que devia aos relligiosos 
do Collegio de São Pedro desta cidade por huma escriptura a juro de seis o quarto e feita em dezassete de 
Janeiro do ano de mil seiscentos e settenta e seis.  
Foi comprador o oleiro António Francisco pelo preço e quantia de vinte mil reis em dinheiro de contar (Vol.2, 
Secção 1, Quadro 1, N.º17) 
 
† Nicolau Carvalho oleiro (atv.1673) 
Manuel da Cruz pintor de louça (atv.1701-†ca.1722) 
Francisco da Fonseca oleiro (atv.1710-1712) 
A 14 de abril de 1710 o pintor de louça Manuel da Cruz e Antónia Francisca, viúva do oleiro Nicolau Carvalho 
(atv.1673), arrendam a Francisco da Fonseca humas tendas de louça branca que tinhao no fundo da Rua de 
João Cabreira desta cidade por tempo de tres anos, a 18 mil reis cada ano, obrigando-se a lhe mandar 
levantar o barreiro do Quarto, e o da Povoa, a de lhe mandar mudar o moinho para a casa da lenha athe a 
feira de Montemor, abrir huma porta para a pintura, e mandar fazer hum bocado de sobrado por sima da boca 

                                                            
14 PAIS et alli, 2007:139. Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º36. 
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da caldeira (Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º9).  
Madalena Francisca, viúva de Marcos Martins oleiro (atv.1700-1709) (1.º casamento) e de Manoel da 
Cruz pintor de louça (atv.1701-†ca.1722) (2.º casamento) 
Em 16 de novembro de 1722 Madalena Francisca declara ser proprietária de três moradas de casas com 
todos seus logradouros que fez de novo no fundo da Rua de Joam Cabreira que partem com ruas publicas e 
com Joam Fernandes (Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º19). 
 
João Fernandes «canastreiro» mestre de tendas de oleiro de louça branca (atv.1704-1716) 
A 7 de março de 1716 João Fernandes mestre de tendas de louça branca declarava ter umas tendas no 
fundo da Rua de João Cabreira que partem de huma banda com casas dos Ingleses, e da outra com casas 
de Antonio Dias; mais humas casas de frontte das dittas tendas que partem de uma banda com tendas de 
Nicolao Carvalho, e da outra com a Runa (Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º91). 
 
Manoel Carvalho mestre de tendas de olaria (atv.1734-1750), filho de Maria Carvalha, irmão de António 
Carvalho, Joseph Carvalho e Joanna Thereza 
A 7 de dezembro de 1740 o mestre de tendas de olaria Manoel de Carvalho compra sua mãe Maria Carvalha 
e irmãos Antonio Carvalho, Joseph Carvalho e Joanna Thereza, humas cazas de subrado com suas tendas 
de oleirias citas no fundo da rua de João de Cabreira desta cidade de que partem de huma banda com cazas 
de Maria de Oliveira desta cidade e com rua publica (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º2). 
 
Agostinho de Paiva (II) mestre oleiro de louça branca (ca.1702-†1757) 
Em 22 de outubro de 1741 Agostinho de Paiva filho, mestre oleiro de louça branca, tinha as suas cazas de 
morada no fundo da rua de João de Cabreira (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º3).  
 
José Pinheiro oleiro de olaria branca (atv. 1767) 
Em 01 de agosto de 1767 José Pinheiro era morador ao fundo da Rua de Joam Cabreira (Vol.2, Secção 1, 
Quadro 7, N.º11). 
 
Dionísio da Costa Brioso mestre de olaria de barro vermelho (atv. 1765-†1810) 
Dionísio da Costa Brioso mestre de olaria de barro vermelho possuía em 1781 uma morada de casas e 
quintal a confrontar com a Runa, a qual terá ligado por meio de um passadiço com as suas casas ao Padrão 
(LOUREIRO, 1964: II, 183; citando Livro 17.º, fol.83v das Notas do Arquivo Histórico Municipal de Coimbra). 
 
Joze Nunes oleiro (atv.1782-1793) 
Em 16 de maio de 1782 Joze Nunes era morador na Rua de Joam Cabreira (Vol.2, Secção 1, Quadro 9, 
N.º6). 
 
Manuel Simões mestre de tendas de olaria de branco (atv.1791-1793) 
José Ricardo de Almeida Vidal mestre de tendas de olaria de branco (atv.1787-1804) 
A 5 de fevereiro de 1791 Manuel Simões arrendou a José Ricardo de Almeida Vidal, ambos mestres de 
tendas de olaria de branco, a sua grande morada de cazas com sua fabrica de olaria de branco, citas no 
fundo da Rua de João Cabreira, que à época, partiam com ruas publicas e com quintal e cazas de Manoel 
Fernandes mercador. Este arrendamento compreendia a dita fabrica e das referidas cazas dois quartos já 
acabados e hum que se há de fazer em huma caza que esta por acabar de sorte que sejao tres quartos para 
elle acistir mais sua familia pelo tempo de seis anos completos e acabados e isto em presso e quantia certa 
em cada hum anno de secenta mil reis. Face à necessidade de obras foi ajustado que o senhorio se obrigaria 
a dar por prontas as ditas cazas e tendas e que este contracto verdadeiramente principiaria quinze dias antes 
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da primeira fornada que elle arendatario fizer e cozer com tanto que seja antes do dia de Sam Joao e só 
então de que entrará a correr este contracto (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º7). 
 
OLARIA 11  
José de Figueiredo 
Em ca. 1810-1820 José de Figueiredo era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
Pedro da Silva Pinho 
Em 1910 era fábrica de louça vermelha, propriedade de Pedro da Silva Pinho (CARVALHO, 1910: 115-118). 
 
OLARIA 12  
Manoel de Jesus (Brioso?) 
Em ca. 1810-1820 Manoel de Jesus era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118); seria a 
fábrica da família Brioso (PAIS et alli, 2007: 107). 
Adriano Augusto Pessoa 
Em 1910 era fábrica de louça, propriedade de Adriano Augusto Pessoa (CARVALHO, 1910: 115-118). 
 
OLARIA 13 com comunicação para o Largo de Santo António 
Manoel Joaquim Pessoa 
Em ca. 1810-1820 Manoel Joaquim Pessoa era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
Adriano Augusto Pessoa 
Em 1910 era fábrica de louça, propriedade de Adriano Augusto Pessoa (neto de Manoel Joaquim Pessoa) 
(CARVALHO, 1910: 115-118). 
 
OLARIA 0 com frente para o Terreiro de Santo António 
João das Neves 
Em ca. 1810-1820 João das Neves era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
Virgilio Marão Pessoa 
Em 1910 era propriedade de Virgilio Marão Pessoa (CARVALHO, 1910: 115-118) 
 
OLARIA 14 com frente para o Largo de Santo António e fundo da Rua de João Cabreira 
Manoel Joaquim Pessoa 
Em ca. 1810-1820 Manoel Joaquim Pessoa era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
Virgílio Marão Pessoa 
Em 1910 funcionava como dependência da olaria 0, conservando apenas os barreiros e o depósito de barro, 
sendo propriedade de Virgílio Marão Pessoa (neto de Manoel Joaquim Pessoa) (CARVALHO, 1910: 115-
118). 
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II. RUA DA MOEDA 
 

Manuel Dias oleiro (atv.1702-†1722) 
A 12 de julho de 1702 o oleiro Manuel Dias pediu um empréstimo de 50 mil reis para a compra de umas 
tendas de oleiro citas no fundo da Rua da Moeda:  
Manoel Dias e sua molher Joanna Pinta pediram emprestados sincoenta mil reis a rezão de juro de seis e 
quarto porcento por tempo de hum anno a Maria da Assunção: essa quantia era necessária para a compra de 
humas tendas de oleiro que forão de Manuel Simois o naris, as quais se situavam no fundo da Rua da Moeda 
partindo naquela data de huma banda com tendas de Manoel Luis Henriques e da outra banda com tendas 
de Antonia da Cruz a baboza (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º25). 
 
Domingos da Crus oleiro (atv.1701-†1731) 
O oleiro Domigos da Crus foi fiador com a sua mulher Maria Carvalha do oleiro Manuel Dias na escritura de 
contrato de dinheiro datada de 12 de julho de 1702, tendo apresentado como garantia humas cazas que tinha 
na Rua da moeda que naquela data partiam de huma banda com Anna Correia e da outra com cazas de 
Manuel Rodrigues oleiro (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º25). 
 
Joseph Gomes oleiro (atv.1692-1716) 
Em 1703 o oleiro Joseph Gomes tinha uma propriedade que confrontava a nascente com Agostinho de Paiva 
(Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º31).  
 
António Pereira mestre tendas de louça branca (†ca.1708?) 
A 2 de junho de 1708 aqui se situavam as cazas de morada de Illena Marques veuva que ficou de António 
Pereira mestre que foi de tendas de louça branca (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º44). 
 
Salvador Marques oleiro (atv.1701-†ca.1719)15 
Através de uma confissão de dívida feita pelo oleiro Salvador Marques, e sua mulher Ana Simões, ao mestre 
de tendas de olaria branca Marcos Martins, nota lavrada a 4 de janeiro de 1709, ficamos a saber que 
Salvador Marques era proprietário de hum quinham que tem em humas casas que estão na Rua da Moeda 
que partem de huma banda com casas de Agostinho de Paiva, e da outra com casas de Illena Marques 
veuva (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º48). 
 
Doutor Manoel da Silva Santos 
Francisco Cordeiro Mimoso mestre de tenda de olaria (atv.1708-1725) 
A 14 de fevereiro de 1725 o mestre de tendas de olaria Francisco Cordeiro Mimoso comprou ao bacharel 
Manoel da Silva Santos humas tendas de oleiria com suas cazas sitas nesta cidade de Coimbra no fundo da 
Rua da Moeda que partem do Nascente com Jorge Marques e do Sul com tendas que forao do Benefeciado 
Antonio Duarte o Gallo e que partiam pellas ditas comfrontaçois e demarcassois pelo preço de 200 mil reis 
(Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º26). 
 
Jorge Marques (atv.1701-†ca.1725)  
Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) mestre olaria 
A 27 de fevereiro de 1728, Luísa de Almeida, viúva do oleiro Jorge Marques (atv.1701-ca.1725), declarava ter 
vendido com o dito seu marido antes de seu falicimento e no anno de mil e setecentos vinte e sinco, ambos 

                                                            
15 PAIS et alli, 2007: 139. 
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juntos no dito anno, ao mestre de olaria Agostinho de Paiva, humas casas que tinhao e pessuião no fundo da 
Rua da Moeda que partem de huma banda com casas do mesmo comprador e da outra banda com rua 
publica (Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º31). 
 
Manoel Leal mestre de olaria branca (atv.1724-1759)  
A 7 de julho de 1734 Manoel Leal comprava a Francisco Rodrigues Catana morador no termo da vila de 
Penacova humas cazas terrias e huma com seu sobrado a que chamam a torrinha citas na rua da Moeda 
desta cidade que partem de huma banda com rua publica e da outra com quintal das cazas em que aciste 
Frei Francisco da Conceição Rellegiozo da Terceira Ordem e da outra parte com Agostinho de Paiva todos 
desta cidade (Vol.2, Secção 1, Quadro 4, N.º6). 
 
Agostinho de Paiva (II) mestre oleiro de louça branca (ca.1702-†1757) 
A 22 de outubro de 1741 Agostinho de Paiva filho (ca.1702-†1757), mestre oleiro de louça branca, declara ser 
proprietário de humas tendas de olaria vermelha com suas cazas tudo pegado citas nesta mesma cidade no 
fundo da rua da Moeda ahonde chamao o Padram freguesia de São Joam de Santa Cruz que partem de 
huma banda com a dita rua da Moeda e da outra com cazas de Manoel Lial mestre de louça branca desta dita 
cidade que heram suas livres e dezobrigadas (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º3).  
 
Manuel Carvalho mestre de tendas de louça branca (atv.1734-1750) 
A 7 de setembro de 1743 Manuel Carvalho, mestre de tendas de louça branca, comprou huma morada de 
cazas sitas no fundo da Rua da Moeda desta cidade, que partem de huma banda com a dita rua e da outra 
com elle dito Manoel de Carvalho e da outra com a Runa de Santa Cruz, em preço de 50 mil reis (Vol.2, 
Secção 1, Quadro 5, N.º10). 
 
Agostinho de Paiva (II) mestre de oleirias e azullijador (ca.1702-†1757) 
Em 2 de abril de 1745 Agostinho de Paiva, então mestre de olarias e azullijador, declarava ser proprietário de 
humas tendas de oleiria com hummas cazas e quintal no fundo da rua da Moeda juntas ao Padrão (Vol.2, 
Secção 1, Quadro 5, N.º20). 
António Rodrigues mestre de oleiro de vermelho (atv.1704-†ca.1761) 
A 29 de dezembro de 1745 Agostinho de Paiva filho, designado como alferes, arrenda a António Rodrigues 
mestre de oleiro de vermelho as tendas de olaria, com uma logia pegada às mesmas, citas no fundo da rua 
da moeda ao pé do Padrão por tempo de nove anos, em preço cada ano de 15 mil reis (Vol.2, Secção 1, 
Quadro 5, N.º25). 
António Rodrigues oleiro (atv.1704-†ca.1761) 
A 6 de maio de 1746 António Rodrigues compra humas tendas de oleiro sitas na Rua da Moeda desta cidade 
a Maria de Jesus viúva de Manuel Ferreira ourives todos desta cidade (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º28). 
António Rodrigues oleiro de barro vermelho (atv.1704-†ca.1761) 
Prazo do Convento de São Domingos 
De 16 de junho de 1746 data o emprazamento das tendas de olarias sitas na Rua da Moeda, prazo do 
convento de São Domingos, a Antonio Roiz oleyro de barro vermelho (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º30). 
António Rodrigues mestre oleiro† (atv.1704-†ca.1761) 
Bernardo Rodrigues (atv.1779-1797), filho do oleiro António Rodrigues 
Prazo do Convento de São Domingos 
A 18 de dezembro de 1761 a viúva de António Rodrigues oleiro, Barbara da Conceição, fazia a nomeação do 
prazo de que era senhora e possuidora a seu filho Bernardo Rodrigues: o prazo constava de cazas e tendas 
de olaria vermelha çitas na Rua da Moeda, sendo direito senhorio o Mosteiro de Sam Domingos a quem se 
pagava de foro em cada hum anno oitoçentos reis e duas galinhas, com as seguintes confrontações: da 
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banda de Nascente partia com cazas e quintal de Thereza de Paiva, e do poente com cazas de Thereza 
Duarte, e do Norte com Rua publica (Vol.2, Secção 1, Quadro 7, N.º8). 
Bernardo Rodrigues oleiro (atv.1779-1797) 
Em 1779 surge Bernardo Rodrigues como proprietário destas tendas de olarias citas na Rua da Moeda desta 
cidade; as quais nessa data partiam de huma banda com Tereza Duarte e da outra com Tereza de Paiva. 
(Vol.2, Secção 1, Quadro 8, N.º15). 
 
Antónia Simois viúva de Manuel Duarte Rangel mestre de tendas de olaria (atv.1734-ca.†1780) 
Benta Roza da Rainha Santa, neta de Manuel Duarte Rangel e Antónia Simois 
A 10 de outubro de 1780 Antónia Simois viúva de Manuel Duarte Rangel doava à sua neta Benta Roza da 
Rainha Santa, sua cuidadora, noiva de Manuel José de Abreu boticário em Coimbra, a terça dos seus bens 
moveis e de raiz que incluíam humas tendas de olaria branca citas ao fundo da Rua da Moeda, que à época 
partiam de huma banda com Manoel da Costa Briozo e rua publica e do Nascente com Manoel de Paiva e do 
Norte com a veuva de Manoel Marques oleiro (Vol.2, Secção 1, Quadro 9, N.º3). 
 
Engrácia Maria de Jesus, viúva que ficou de Manoel da Costa Briozo mestre de tendas de olaria 
(ca.1708-†1783) 
Manoel José de Abreu (boticário) e sua mulher Benta Roza da Rainha Santa, neta de Manuel Duarte 
Rangel mestre de tendas de olaria (atv.1734-ca.†1780) 
José Ricardo de Almeida Vidal (atv.1787-1804) 
Em 1788 Manuel José de Abreu e sua mulher tornam-se senhores e pessuhidores de humas tendas de olaria 
branca citas ao fundo da rua da moeda desta dita cidade que partem de huma banda com eles mesmos 
senhorios e da outra com Bento Joaquim Varela desta mesma cidade, tendo arrendado essas mesmas 
tendas por nove anos a José Ricardo de Almeida Vidal e sua mulher (Vol.2, Secção 1, Quadro 9, N.º37).  
As mesmas tendas, correspondentes ao prazo cito ao fundo da rua da moeda desta cidade que consta de 
cazas com sua fabrica de olaria de branco com seo barreiro e com sua loge de meter o mesmo barro, foram 
subenfiteuticadas a 28 de Maio do mesmo ano ao mesmo Manuel José de Abreu, e sua mulher, pela viúva de 
Manuel da Costa Brioso, Engrácia Maria de Jesus, casada em primeiras núpcias com Agostinho de Paiva II, 
que era foreiro à Collegiada de Santa Justa de Coimbra (quintal e barreiro em que se bota o barro para a 
mesma fabrica), ao Mosteiro de Grijó (a loge em que se deita o mesmo barro) e às Relligiozas de Santa Anna 
(tendas de olaria branca com todas as suas pertensas) (Vol.2, Secção 1, Quadro 9, N.º40). 
 
Luiza Teresa (de Jesus) Leal, Benta (Roza) Joaquina da Rainha Santa e Roza de Santa Rita, irmãs, 
filhas de Manuel Leal mestre de tendas de olaria branca (atv.1724-†ca.1759) e Tereza Duarte, netas de 
Manuel Duarte Rangel e Antónia Simões 
A 23 de março de 1792 eram proprietárias de huma morada de tendas de loussa branca que partem de huma 
banda com cazas de Benta Ignacia filha de Tereza Cardoza veuva e de outra parte com outra morada de 
tendas de loussa vermelha de Bernardo Rodrigues e partem mais de outra parte com cazas de filhos de Joze 
Nicolao que vallem seiscentos mil reis (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º15). 
 
Joze Antonio da Gama, mercador de sollas e morador na Rua dos Sapateiros 
A 23 de março de 1792 era proprietário de hum quintal cito ao fundo da Rua da Moeda que parte de huma 
banda com tendas de Joze de Almeida ao fundo da Rua de Tingerudilhas que valle oitocentos mil reis (Vol.2, 
Secção 1, Quadro 10, N.º15). 
 
OLARIA 00, junto à olaria 9. 
Manoel Francisco Barbas 
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Em ca. 1810-1820 Manoel Francisco Barbas era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
Em 1910 encontrava-se desativada (CARVALHO, 1910: 115-118). 
 
OLARIA 6, ao fundo da Rua da Moeda. 
Rita Gama 
Em ca. 1810-1820 Rita Gama era proprietária desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
José António dos Santos 
Em 1910 era propriedade de José António dos Santos (CARVALHO, 1910: 115-118). 
 
OLARIA 7, ao fundo Rua da Moeda, pegada à antecedente. 
João das Neves 
Em ca. 1810-1820 João das Neves era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
António Gonçalves Campos 
Em 1910 serviam apenas os seus barreiros e era pertencente aos filhos de António Gonçalves Campos 
(fábrica na Olaria 5) (CARVALHO, 1910: 115-118). 
 
OLARIA 9, fazendo frente para essa rua e para o espaço das casas mandadas arrasar pelo tribunal da 
inquisição, no processo contra o infeliz lente e cónego António Homem. 
José da Conceição 
Em ca. 1810-1820 José da Conceição era proprietário desta fábrica. 
Em 1910 estava desativada (CARVALHO, 1910: 115-118). 
 
OLARIA 10, ao fundo da Rua da Moeda, com frente para essa rua e travessa que comunica com o fundo da 
rua de João Cabreira. 
Manoel José de Abreu 
Em ca. 1810-1820 Manoel José de Abreu, mestre de tendas, casado com Teresa Paiva, ou Mariana Teresa 
(PAIS et alli, 2007:107) era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
José António dos Santos 
José Simões Ladeiro 
Em 1910 era Fábrica a vapor de moer vidro para a louça, pertencente a José Simões Ladeiro, tendo sido 
anteriormente propriedade de José António dos Santos - a fábrica de louça foi destruída por um incêndio 
(CARVALHO, 1910: 115-118). 
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III. RUA DE TINGERODILHAS 
 
Manuel Marques oleiro (atv.1700-†ca.1707) 
João Rodrigues Catana homem de negocio 
Na Rua de Tingerodilhas o oleiro Manoel Marques o vinte annos de apelido foi proprietário de umas casas 
que vendeu por 33 mil reis a 7 de julho de 1700: humas cazas que erão citas na Rua de Tinge Rodilhas desta 
cidade a João Rodrigues Catana homem de negocio, bens de raiz que elle tinha e pesuia e que erão seos 
livres e dezobrigados e lhe couberão em sua meação16. 
Estas casas partiam de huma banda com cazas de António Pintto Perreira boticário, morador em o lugar de 
Taveiro, que he da banda de baixo, e de sima com outras do dito João Rodrigues Catana (Vol.2, Secção 1, 
Quadro1, N.º8). 
António de Sousa malgueiro (atv.1700-†ca.1724) 
Após 7 de julho de 1700 as casas que couberam por meação ao oleiro Manuel Marques, tornam-se 
propriedade de João Rodrigues Catana homem de negocio, sendo nessa data Antonio de Souza malgueiro aí 
morador (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º8). 
 
Antónia Francisca, viúva que ficou de Jorge Fernandes pintor de louça (atv.1659)17 
Inácio da Costa pintor de louça (atv.1701-1757) 
Em 1702, Antónia Francisca, viúva que ficou de Jorge Fernandes (atv.1659), possohia humas tendas de 
louça branca no fundo da Rua de Tinge Rodilhas as quais arrendava nesse ano, a 28 de setembro, ao pintor 
de louça Inácio da Costa por tempo de três anos (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º26).  
 
Joseph Rodrigues oleiro (atv.1704-1745) 
Em 1710 o oleiro Joseph Rodrigues compra a Manuel Bessa Negrão, official de tintureiro, duas moradas de 
casas citas na Rua de Tingerodilhas que partiam à época de uma banda com casas do vendedor (Vol.2, 
Secção 1, Quadro2, N.º1). 
 
Bento dos Santos e Escolástica de São Bento, genro e filha do oleiro Cristóvão Francisco (atv.1699-
†ca.1705) 
A 20 de outubro de 1714 Bento dos Santos e Escolástica de São Bento, genro e filha do oleiro Cristóvão 
Francisco (ca.1705), declaram ser proprietários de humas tendas de olaria no fundo da Rua de Tingerodilhas 
que partiam à época com rua pública (Vol.2, Secção 1, Quadro2, N.º85). 
 
Thiatonio Gonçalves oleiro † 
Antónia Ferreira, mulher de António de Souza oleiro (atv.1700-†ca.1724) 
Em 3 de julho de 1722 Mariana Ferreira, viúva do oleiro Teotónio Gonçalves, mulher de 90 anos de idade, 
doava a sua neta Antónia Ferreira, casada com António de Sousa, huma morada de cazas em que ella vive 
na mesma rua de tinxorrodilhas que sam foreiras a Rodrigo de Macedo que tem de huma banda e outra com 
cazas e quintal de Joam Rodrigues Catana desta cidade (Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º14). 
 
Manuel Leal mestre de olaria (atv.1724-†ca.1759) 
Prazo do Real Mosteiro de Santa Cruz 

                                                            
16 A meação é um direito de co-propriedade, entre duas pessoas, sobre um ou mais objetos. Os bens que cabem em 

meação resultam, assim, na divisão de uma herança em duas partes iguais.  

17 PAIS et alli, 2007: 137. 
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Em 1724 era prazo do Real Mosteiro de Santa Cruz, sendo enfiteuta Manoel Lial oleiro possuidor destas 
casas, as quais confrontavam a poente com hum pedaso de quintal na Rua da Madalena junto do rio 
Mondego do oleiro Clemente de Paiva (ALMEIDA, 1971:tomo II, 421). 
A 11 de maio de 1729 Manoel Lial mestre de olaria era constituído como fiador e principal pagador de António 
Lial provido de hum partido de boticário de Sua Majestade, filho de António Jorge da vila de Pedrogão 
Grande, obrigando em especial huma morada de cazas à pontinha no bairro das olarias da cidade (ALMEIDA, 
1974:77-78). 
 
Bento José do Rego (atv.1735-1756) 
Em 20 de maio de 1754 tinha as suas cazas de morada na Rua de Tingerodilhas, pagando de foro a Bento 
José Ferreira de Gouvea 20 mil reis cada hum anno: huma morada de cazas çitas nesta dita Rua de 
Tingerodilhas que partem de huma banda com Maria da Silva a franca, e da outra com os erdeiros que 
ficarão de Manoel de Beça Negrao todos desta cidade (Vol.2, Secção 1, Quadro 6, N.º6). 
 
José da Cruz oleiro de branco† (atv.1726-†ca.1760?) 
Prazo da Colegiada de São Cristóvao 
A 18 de setembro de 1760 celebrava-se o contrato de emprazamento entre a colegiada de São Cristóvão e 
Antónia do Sacramento, viúva de José da Cruz oleiro de branco, sobre humas cazas citas na Rua de 
Tingerodilhas (Vol.2, Secção 1, Quadro 7, N.º3). 
 
Theresa de Paiva viúva, filha de Helena de Paiva e irmã de Manoel Gomes Figueira (atv.1728-ca.†1760) 
Pedro Rodrigues mestre oleiro (atv1747-1786) 
Data de 8 de maio de 1772 a escritura de arrendamento de humas tendas de louça branca no fundo da Rua 
de Tingerodilhas que fez Theresa de Paiva, mulher viúva, ao mestre oleiro Pedro Rodrigues e sua mulher 
Teresa Maria com as seguintes confrontações: partem do Nascente com Manoel Gomes Figueira desta 
cidade e do Poente partem com o quintal de Caetano da Silva mercador desta cidade e morador ao fundo da 
Praça desta cidade e do Sul com o quintal de José dos Santtos rellegoeyro desta mesma cidade e mete de 
prencipio a Rua chamada da Magdalena e do Norte partem com o quintal de Manoel da Costa Brioso mestre 
oleiro desta mesma cidade e com tendas e casas de Dionizio de Macedo Guimaraes escrivam da camera 
desta cidade de Coimbra e remate de premeyo a Rua de Tingerodilhas (Vol.2, Secção 1, Quadro 8, N.º2). 
Teresa de Paiva 
A 5 de dezembro de 1787 Teresa de Paiva era ainda proprietária das suas tendas de olaria branca citas ao 
fundo da rua de tingerodilhas para baixo da pontinha (Vol.2, Secção 1, Quadro 9, N.º34). 
 
Reverendo Padre Bento Gomes Figueira 
Joze Duarte oleiro (atv.1744-1788) 
Em 1 de fevereiro de 1784 o Reverendo Padre Bento Gomes Figueira, filho de Manoel Gomes Figueira, 
celebrava contrato de arrendamento por nove anos com o oleiro José Duarte de humas cazas com suas 
loges no meio da rua de tingerodilhas na frente da rua dos sapateiros desta mesma cidade por 15 mil reis 
cada ano (Vol.2, Secção 1, Quadro 9, N.º15). 
 
Luiza Teresa (de Jesus) Leal, Benta (Roza) Joaquina da Rainha Santa e Roza de Santa Rita, irmãs, 
filhas de Manuel Leal mestre de tendas de olaria branca (atv.1724-†ca.1759) e Tereza Duarte 
A 23 de março de 1792 eram proprietárias de uma morada de cazas na Rua de Tingerudilhas que parte de 
huma banda com cazas de Francisco Branco e da outra com cazas de Tereza de Paiva ja falecida que vallem 
trezentos mil reis. E, ainda, na mesma rua de outra morada de cazas novas na Rua de Tingerudilhas que 
pegao de huma parte com as ditas tendas nomeadas que vallem trezentos mil reis as quais partem com outra 
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morada de cazas que pegam com hum quintal que foi de Tereza de Paiva e hoje de seos Erdeiros que vallem 
cem mil reis (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º15). 
 
Reverendo Padre Bento Gomes Figueira 
António Joze Duarte (atv. 1788-1799) 
A 14 de março de 1793 o Reverendo Bento Gomes Figueira alugava por nove anos a António José Duarte e 
sua mulher Maria da Conceição as loges de humas cazas na frente da Rua dos Sapateiros citas na Rua de 
Tingerodilhas, em que o dito senhorio habitava (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º18). 
 
Joze da Silva Sequeira da vila de Tentúgal 
Aires Joze Pereira (pintor de louça) (atv.1791-1795) e sua mulher Joaquina de São José 
A 29 de setembro de 1793 era celebrado o contrato de arrendamento das tendas de olaria de branco 
pertencentes a José da Silva de Sequeira com Aires Joze Pereira e sua mulher Joaquina de Sam Joze, 
situadas ao fundo da Rua de Tingerodilhas, chamadas da Amoreira, pelo tempo de nove anos e a 42 mil reis 
cada ano (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º23). As confrontações especificadas no contrato referem o 
seguinte: tendas de olaria de branco citas ao fundo da Rua de Tingerodilhas chamadas da Amoreira que 
partem com tendas do Padre Bento Gomes Figueira e com rua publica. À data da celebração do contrato 
seriam necessárias algumas obras de melhoramento pelo que o senhorio se obrigou ao seguinte: a mandar 
concertar o crivo do forno grande das mesmas tendas e a goarnecelo, e a goarnecer também o forninho, a 
mandar concertar o tilhado da caza que cerve de pintura e o da caza do forninho e aonde mais chover e for 
necessario para comodidade deles rendeiros e conservação do mesmo predio e a fazer hum repartimento na 
caza da cozinha de forma que fique devedida em duas fechadas sobre si e tapar o vam da escada e a 
concertar a mesma (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º23). 
 
Francisco José da Costa oleiro (atv.1773-1799) 
António da Cruz Pessoa pintor de loiça (atv.1767-1799) 
Em 21 de fevereiro de 1799 o oleiro Francisco da Costa era proprietário de humas cazas de sobrado citas na 
Rua de Tingerudilhas desta mesma cidade as quais partiam à época de huma banda com Antonio da Cruz 
Pessoa e da outra com os erdeiros de Tereza de Paiva desta mesma cidade (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, 
N.º40). A 5 de março do mesmo ano celebrava a escritura de compra e venda das mesmas com o pintor de 
loiça António da Cruz Pessoa que as comprou pelo valor de 121 mil reis (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º42). 
 
OLARIA 2 
Manoel Caetano de Moura 
Em ca. 1810-1820 Manoel Caetano de Moura era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
Leonardo António da Veiga 
Em 1910 era fábrica de louça branca, sendo proprietário Leonardo António da Veiga (CARVALHO, 1910: 115-
118). 
 
OLARIA 3 
Em ca. 1810-1820 Manoel José de Abreu era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
Leonardo António da Veiga 
Em 1910 era propriedade de Leonardo António da Veiga (CARVALHO, 1910: 115-118). 
 
OLARIA 8, no fundo da Rua de Tingerodilhas da pontinha para baixo 
Bacharel José Fortunato de Almeida 
Em ca. 1810-1820 o Bacharel José Fortunato de Almeida era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 
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115-118). 
Manuel Contente Pinto 
José Cardoso de Figueiredo gerente 
Em 1910 era propriedade de Manuel Contente Pinto, sendo gerente da fábrica José Cardoso de Figueiredo 
(CARVALHO, 1910: 115-118). 
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IV. TERREIRO DAS OLARIAS 
 
Domingos da Crus oleiro (atv.1701-†1731) 
A 5 de agosto de 1701 o oleiro Domingos Crus era proprietário de humas casas de sobrado que tem no 
terreiro das olarias desta mesma cidade que partem de huma banda com Anna Correia viuva e da outra com 
Manuel Roiz (Rodrigues) oleiro de louça vermelha ambos desta cidade (Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º22). 
 
Joanna de Gois Guterres, viúva que ficou de Manoel Ferreira Cirne, proprietária até 1706 
Agostinho de Paiva oleiro (atv.1695-†1734), morador a partir de 1703, e proprietário a partir de 1706 
Prazo do Mosteiro de Santa Cruz 
Uma morada de cazas de dous sobrados, localizadas no Terreiro das Olarias, pertenceu até 1706 a Joanna 
de Gois Guterres, viúva que ficou de Manoel Ferreira Sirne, do lugar dos Claros, termo da cidade de Leiria, a 
qual tinha de aluguer, pelo menos desde o Natal de 1703 até 4 de junho desse ano ao oleiro Agostinho de 
Paiva (atv.1695-†1734) o qual as ocupava como residência. As casas pagavam de foro todos os anos huma 
galinha ao Real Convento de Santa Cruz desta ditta cidade. Em 1706 os limites da propriedade eram 
definidos da seguinte forma «[…] partem do poente com Joseph Gomes oleiro, e do nascente e norte com rua 
e terreiro, e do sul com Manoel Simoins Cortissa […]» (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.os 30 e 37). 
Agostinho de Paiva mestre de tendas de louça branca (atv.1695-†1734) 
A 3 de setembro de 1709, o então mestre de tendas de louça branca Agostinho de Paiva compra huma casa 
de sobrado, pegada com as suas casas, a Maria Marques viúva de Manoel Dias alfayate: huma casa de 
sobrado por sima de outra de seu irmão Salvador Marques oleiro (atv.1701-†ca.1719), cita no Terreiro das 
Olarias, a qual confrontava da parte do Sul com casas de Joseph Gomes oleiro (atv.1692-†1741?), e da parte 
do Norte com Rua publica. 
Em 1716 essas casas que o então mestre de oleiro tinha e possuía, juntamente com o irmão Luís de Paiva, 
eram descritas tendo como confrontações principais «de uma banda com o mesmo terreiro e da outra banda 
com tendas de Antónia Rodrigues a Catana» (Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º101). 
Agostinho de Paiva mestre de oleiros (atv.1695-†1734) 
António Denis de Carvalho mercador 
A 7 de outubro de 1725 Agostinho de Paiva mestre de oleiros, e sua mulher Antónia do Espírito Santo, 
declaram numa nota de obrigação celebrada com o mercador António Dinis de Carvalho, proprietário da 
parcela vizinha, «por elles quererem fazer humas cazas fundadas de huma parte sobre hum alicerce de 
Antonio Dinis de Carvalho mercador e morador nesta cidade e o não poder fazer sem sua authoridade 
estavao contratados em que […] posam mandar fundar sobre o dito alicerce de Antonio Denis de Carvalho a 
sua parede com condição, porem, que todas as vezes que este quizer fazer cazas, ou outra qualquer obra 
que lhe conviesse, poderia meter traves, barrotes e o mais que fosse necessário na parede que agora 
pertende fazer o dito Agostinho de Paiva sobre o alicersse de Antonio Denis de Carvalho, e que lhe nam 
poderia tolher a dita obra; nem também que querendosse levantar o dito António Denis de Carvalho mais alto 
que a parede que o dito Agostinho de Payva fizesse sobre o dito alicersse lho nam poderia este estorvar nem 
impedir: como também nam poderia o dito Agostinho de Payva lanssar beiraes pera quintal de Antonio Denis 
de Carvalho, mas para outra parte, nem fazer forno na dita parede, nem abrir janella porta ou fresta, ou 
seteira pera o dito quintal de Antonio Denis de Carvalho; e querendo este em qualquer tempo fazer cazas ou 
outra obra no dito seu quintal comfinante com a nova parede que quer fazer o dito Agostinho de Paiva em 
ordem a meter as pedras e traves que forem necessárias» (Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º29). 
 
Joseph Gomes oleiro (atv.1692-1716) 
Em 1703 Joseph Gomes oleiro era proprietário de uma parcela que confrontava a nascente com Agostinho de 
Paiva (atv.1695-†1734) oleiro (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º30 e 37). 
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Manoel Simoins Cortissa 
Em 1703 Manoel Simoins Cortissa era proprietário de uma parcela que confrontava a norte com Agostinho de 
Paiva (atv.1695-†1734) oleiro (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º30 e 37). 
 
Antonio Rodrigues oleiro de vermelho (atv.1704-†ca.1761) 
A 3 de janeiro de 1704 o oleiro de vermelho Antonio Rodrigues comprava a Joseph Marques o Velho 
solicitador do Santo Ofício humas cazas sitas no terreiro das olarias desta cidade as quais cazas partiao de 
huma banda com cazas de Francisco Ribeiro mercador e morador nesta dita cidade e da outra partem com 
pardieiros (Vol.2, Secção 1, Quadro 1, N.º31). 
Em 17 de agosto de 1716 António Rodrigues oleiro vivia com a sua mulher Bárbara da Conceição em casas 
que, à data, partiam de huma banda com casas de Agostinho de Payva (atv.1695-†1734) e da outra com 
Antónia Rodrigues a Catana (Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º98). 
Em 07 de julho de 1734 António Rodrigues assina como testemunha numa nota de compra e venda sendo 
assinalado como morador no Terreiro das Olarias (Vol.2, Secção 1, Quadro 4, N.º6). 
 
Helena de Paiva oleira (†1742) 
A 26 de outubro de 1716,o oleiro Agostinho de Paiva (atv.1795-†1734) vendia a sua irmã Helena de Paiva 
(†1742), então já viúva de António Gomes Figueira, huma morada de casas no Terreiro das Olarias que então 
partiam de huma banda com a rua que vem do Convento de Santa Cruz (Rua de Tingerodilhas) e da outra 
banda com casas de Francisco Ferreira oleiro (atv.1700-1716) (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 2, N.º100). 
 
OLARIA 15. no fundo da Rua da Moeda que vêm acabar no Terreiro das Olarias aonde chamam o Padrão. 
Clemente de Paiva oleiro (atv.1708-†1727) 
Prazo da Universidade 
Em 1717 Clemente de Paiva compra umas casas a Joseph de Morais sirgueiro e a sua molher, que eram 
prazo da Universidade (ALMEIDA, 1971: tomo II, 285-294) desde pelo menos 1616 – neste ano aforadas a 
Pedro Andre morador que foi nesta cidade para elle e sua molher e filhos e sucessores com tal confiçam que 
poriam nas ditas cazas huma pedra com letras que dissessem Uni.de […] com o foro e pensam em cada hum 
anno à dita universidade e seo prebendeiro recebedor […] cento e vinte reis por dia de Sam Miguel de 
Setembro de cada hum ano. De acordo com o auto de vedoria datado desse mesmo ano de 1717, realizada 
no âmbito da renovação de prazo, as ditas casas estavam «no terreiro das Olarias vindo pela Rua da Moeda 
abaixo hindo para o Rio Mondego á mão direita que ficam no citio chamado o padram aonde antigamente 
foram cazas e se destruíram aonde está hum padram que lhe fica para a banda do nascente que he por onde 
partem com o dito terreiro do padram e pella parte do sul com a Rua da Moeda e Terreiro das Olarias e pella 
parte do poente partem com casas de Isabel Mendes veuva que ficou de Antonio Francisco Sarrano e pella 
banda do norte com agoa da Runa Real que vem de Santa Cruz e vai ter ao rio e medida pella parte do 
nascente tem de comprido desde a parte da face da rua da Moeda the a parede da Runa honze varas e pella 
banda da Rua da Moeda e Terreiro das Olarias tem de lado duas varas e meia e pella parte de tras que he da 
banda da Runa tem outras duas varas e meya as quais são de medir pano e tudo em vam fora a grossura 
das paredes e esta mediçam se fes nas logeas, que dam duas logeas com as paredes mestras que em sima 
dos sobrados tem alguns emxameis as quais sam de hum sobrado repartido em duas cazas com huma 
janella resgada e com huma porta na logea serventia das mesmas cazas com seo balcam e para a banda do 
terreiro do padram com huma porta com seo balcam e com huma janella e huma fresta no sobrado e para a 
banda da Runa duas janelas huma na logea e outra no sobrado as quais cazas estam todas feitas de novo e 
bem repairadas em que eles enfiteutas gastaram cento e noventa mil reis pouco mais ou menos respeitando 
ao estado dellas e trabalho que tiveram com a condução dos materiaes as quais poderam render hum anno 
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por outro seis mil reis de aluguel […]» (ALMEIDA, 1971: tomo II, 289-290).  
A 21 de julho do mesmo ano Clemente de Paiva e sua mulher Ana Pereira confirmam ter reedeficado humas 
cazas sitas nas olarias que partem com Isabel Mendes e nas quais cazas deixarão aberto hum boraquo para 
claridade das ditas casas com autoridade da dita Isabel Mendes com a condissam que querendo a sobredita 
Isabel Mendes ou seus herdeiros pelos tempos futuros levantar as ditas suas casas seriao eles ditos 
Clemente de Paiva e a dita sua molher ou seus herdeiros a taparem o dito buraquo que haviao deixado 
aberto nas ditas para se levantarem todas as vezes que quiserem (Vol.2, Secção 1, Quadro 2, N.º105). 
 
Marcos Martins oleiro (atv.1700-†ca.1722) ∞ Madalena Francisca 
Em 12 de agosto de 1722 Madalena Francisca, viúva do oleiro Marcos Martins, declara ser proprietária de 
metade de humas casas de sobrado com suas lojias no terreiro das oleirias que partem de huma banda com 
João Duarte Lobo oleiro e da outra com casas dos herdeiros de Melchior Ferreira (Vd. Vol.2, Secção1, 
Quadro 3, N.º16). 
 
João Duarte Lobo oleiro (atv.1709-1722) 
Em 1722 possuía casas no Terreiro das Olarias, confrontando com casas de Madalena Francisca, então 
viúva do oleiro Marcos Martins () (Vd. Vol.2, Secção1, Quadro 3, N.º16). 
 
Jacinto de Oliveira oleiro (atv.1722-1740) 
A 26 de dezembro de 1727 Jacinto de Oliveira e sua mulher Luzia dos Santos eram moradores no Terreiro 
das Olarias (Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º30). 
 
Bento Gomes mestre de tendas/mestre pintor de louça (atv. 1715-†ca.1729) 
Em 16 de setembro de 1729 Bento Gomes era morador no Terreiro das Olarias com sua mulher Brazia 
Simois (Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º36).  
 
Domingas Francisca viúva de António de Sousa oleiro (atv.1700-†ca.1724) 
e irmã do oleiro Francisco Martins (atv.1717-1741), seu testamenteiro 
A 14 de março de 1730 Domingas Francisca residia no Terreiro das Olarias (Vol.2, Secção 1, Quadro 4, 
N.º2). 
 
Magdalena da Conceição, sobrinha de Antónia Teresa de Jesus, religiosa do convento de São 
Bernardino de Aveiro 
Manoel de Oliveira o Rato oleiro (atv.1720-1745) 
Miguel Ramos mestre de tendas de olaria de branco (atv.1730-1745) 
A 4 de outubro de 1745 Madalena da Conceição com cazas de morada no Terreiro das Olarias estabelecia 
como seu procurador o boticário Manuel de Almeida, da vila de Aveiro, de modo a aceitar a escritura de 
doação que lhe fez sua tia a Madre Antónia Teresa de Jesus, religiosa do convento de São Bernardino de 
Aveiro, de humas casas citas no terreiro das olarias desta mesma cidade que partem de huma banda com 
Manoel de Oliveira o Rato oleyro e da outra com Maria de Oliveira veuva que ficou de Miguel Ramos (mestre 
de tendas de olaria de branco) todos desta cidade (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º23). 
 
Francisco Rodrigues oleiro (atv.1714-1748) 
Em 14 de março de 1748 as cazas de morada do oleiro Francisco Rodrigues e sua mulher Isabel da Cruz 
situavam-se no Terreiro das Olarias (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º40). 
 
Josefa Maria, viúva de Antonio Denis de Carvalho  
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Manoel de Oliveira Raimão mestre de tendas de olaria (atv.1758-1792) 
A 12 de fevereiro de 1757 Josepha Maria, viúva de Antonio Denis de Carvalho, senhora e pessuidora de 
humas tendas de olaria branca com suas casas çitas no Terreiro das Olarias desta mesma cidade que partem 
com o mesmo terreiro, e do norte e poente com Agostinho de Paiva mestre de tendas de olaria, e com a Rua 
da Pontinha, e que assim e da maneira que as tinha e pesuhia com todas as suas entradas e sahidas 
serventias e logradouros estava justa e contratada com Manoel de Oliveira Raimao e sua molher em lhas 
arrendar por tempo de nove anos e isto em preço cada hum deles de trinta mil reis feitos em duas pagas 
iguais […] (Vol.2, Secção 1, Quadro 6, N.º12). 
 
Agostinho de Paiva (II) mestre de tendas de olaria (ca.1702-†1757) 
A 12 de fevereiro de 1757 Agostinho de Paiva mestre de tendas de olaria possuía tendas no Terreiro das 
Olarias que confrontavam com casas de Josepha Maria, viúva de Antonio Denis de Carvalho (Vol.2, Secção 
1, Quadro 6, N.º12). 
 
Órfãs de Agostinho de Paiva (II) (ca.1702-†1757), educandas no Colégio das Ursulinas de Pereira 
Salvador de Sousa, pintor de azulejo (ca.1727-†1810) 
A 18 de setembro de 1760 Salvador de Sousa arrendava humas tendas de olaria branca, por nove anos, a 30 
mil reis cada ano, propriedade das filhas órfãs do mestre de tendas de olaria branca Agostinho de Paiva II, 
recolhidas no Colégio das Ursulinas de Pereira. A nota de arrendamento, respeitante a estes elementos, 
refere que as tendas se localizavam no Terreiro de São Miguel18, partindo com a viúva do dito Agostinho de 
Paiva e com tendas dos herdeiros do mercador António Dinis de Carvalho – o topónimo indicado parece-nos 
equivocado, devendo corresponder na realidade ao Terreiro das Olarias, tendo em conta as confrontações 
descritas e os dados documentais para os anos anteriores referentes aos mesmos proprietários (Vol.2, 
Secção 1, Quadro 7, N.º2). 
 
Maria do Rozário e Luíza Josefa de Paiva, assistentes no Colégio das Ursulinas de Pereira, filhas de 
Agostinho de Paiva II (ca.1702-†1757) 
Benta Joaquina de Paiva, irmã de Maria do Rosário e Luísa, filha de Agostinho de Paiva II (ca.1702-
†1757) e Engrácia Maria, enteada de Manuel da Costa Brioso mestre de tendas (ca.1708-†1783) 
A 10 de maio de 1780 celebrou-se o contrato de arrendamento entre as madres professas no Colégio das 
Ursulinas, filhas de Agostinho de Paiva II, Maria do Rosário e Luísa Josefa de Paiva, e sua irmã Benta 
Joaquina de Paiva, de humas tendas de olaria no Terreiro das Olarias, por quatro anos a 24 mil reis, com as 
seguintes confrontações: partem do Nascente com terreiro das mesmas e da parte do Poente com cazas de 
Manoel da Costa Brioso, as outras em que so bem parte sua constituinte Luiza Josefa de Paiva, partem do 
Nascente com Barreiro dos herdeiros de Manoel Leal e do Poente com o Terreiro do Padrão. O valor do 
arrendamento seria repartido da maneia seguinte: dezoito das tendas em que aciste Joze Fernandes Damas 
e seis nas em que tem parte ella constituiente Luiza Josefa de Paiva em que aciste Dionízio da Costa Briozo 
foros e livres (Vol.2, Secção 1, Quadro 9, N.º1). 
Benta Joaquina de Paiva 
Manuel Soares Tibau oleiro (atv.1741-1789) 
A 2 de agosto de 1789 Benta Joaquina de Paiva, como senhora e possuidora de huma morada de cazas com 
suas tendas de olaria de branco citas citas no Terreiro das Olarias, celebrou contrato de arredamento das 
mesmas com Manuel Soares Tibau por tempo de seis anos e em preço cada ano de 40 mil reis. No contrato 
respetivo são especificadas as seguintes confrontações: partem com fabrica de huma banda de Salvador de 

                                                            
18 No Terreiro de São Miguel se celebraram vários autos de fé para os quais subsistem inúmeras obras de parenética.  
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Souza e da outra com fabrica de Joze Damas, ao fundo da rua da Moeda desta mesma cidade e com quem 
deva e haja de partir (Vol.2, Secção 1, Quadro 9, N.º46). 
 
Salvador de Souza e Carvalho (ca.1727-†1810) 
Em 28 de julho de 1781 Salvador de Souza e Carvalho era morador no Terreiro das Olarias (Vol.2, Secção 1, 
Quadro 9, N.º5). 
A 2 de agosto de 1789 a sua fábrica mantinha-se no Terreiro das Olarias, confrontando as tendas que Benta 
Joaquina de Paiva alugou a Manuel Soares Tibau (Vol.2, Secção 1, Quadro 9, N.º46). 
 
Luíza Josepha de Paiva, recolhida no Colégio das Ursulinas de Pereira 
Manuel Cardoso de São Francisco oleiro (atv.1790-1802) 
A 27 de maio de 1790 Luiza Josepha de Paiva, filha de Agostinho de Paiva II, recolhida no Colégio das 
Chagas das Ursulinas de Pereira arrendava as suas tendas de lousa de vermelho, localizadas no Terreiro das 
Olarias juntas ao Padrão, a Manuel Cardozo de São Francisco oleiro pelo tempo de seis anos, a 20 mil reis 
cada ano com a obrigação delle arrendatário reidificar os fornos oficinas e trastes pertencentes às ditas 
tendas e fabrica tudo à sua própria custa e despeza ficando só ella senhoria ou o seo convento obrigada a 
satisfazer o foro imposto nas ditas tendas como também obrigadas a reidificar os tilhados paredes das cazas 
sobrados e as duas paredes principais dos lados do mesmo forno. As confrontações indicadas são as 
seguintes: humas tendas de olaria de vermelho citas no bairro das Olarias junto ao Padrao freguesia de Sam 
Joao de Santa Cruz desta cidade que partem com a Runa publica da cidade e com rua da Moeda da mesma 
(Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º3).  
 
Luiza Teresa (de Jesus) Leal, Benta (Roza) Joaquina da Rainha Santa e Roza de Santa Rita, irmãs,  
filhas de Manuel Leal mestre de tendas de olaria branca (atv. 1729-1759) e Tereza Duarte 
A 23 de março de 1792 eram proprietárias de uma morada de cazas no terreiro das olarias que partem de 
huma banda com cazas de Antonio Francisco Dias e da outra com cazas de Joze Antonio da Gama desta 
mesma cidade que vallem cento cincoenta mil reis (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º15).  
 
Dionísio da Costa Brioso mestre de tendas (atv.1763-†ca.1810) 
A 3 de março de 1781 a câmara concedia a Dionísio da Costa Brioso mestre de olaria de barro vermelho, 
aforamento para construção de um arco ou passadiço sobre a Runa pública, alegando que tinha a sua 
residência e tendas de olaria em umas casas sitas no Padrão, no fundo da Rua da Moeda, partindo com ele 
requerente e com a arca do padrão e com Rua pública e para o lado Norte com a rua de João cabreira onde 
possuia outra morada de casas e quintal a confrontar também com a Runa e que pretendia liga-as sem 
prejuízo para a Runa (LOUREIRO, 1964: II, 183; citando Livro 17.º, fol.83v das Notas do Arquivo Histórico 
Municipal de Coimbra). 
Em 27 de maio de 1792 Dionísio da Costa Briozo era proprietário de humas cazas com sua fabrica de lousa 
vermelha e seo quintal pegado e logradouros, as quais partiam à época de huma banda com Manoel de 
Santiago oleiro e da outra com os Erdeiros de Domingos Simoens ourives desta cidade que valem o milhor de 
outocentos mil reis (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º15). 
 
Joanna da Conceição, viúva de Pedro Simoens ourives 
Dionizio José Carvalho mestre de fabrica de azulejo (atv.1784-1800) 
A 30 de novembro de 1794 Joana da Conceição, viúva do ourives Pedro Simões, enquanto proprietária de 
humas tendas de olaria branca com sua morada de casas no Terreiro das Olarias, celebrava escritura de 
arrendamento das mesmas com Dionizio José de Carvalho mestre de fabrica de azulejo, filho de Salvador de 
Sousa Carvalho, por tempo de quatro anos e meio a 50 mil reis cada ano. Segundo a mesma escritura a 
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descrição da parcela arrendada é apresentada da seguinte forma: huma boa morada de cazas no Terreiro 
das Olarias com sua fabrica de olaria branca com seos barreiros e lougradouros e seo armazem de fronte 
para meter carqueja pegado as tendas de Santo Antonio desta mesma cidade que partem com quem devao e 
hajao de partir (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º26). 
 
Benta Joaquina de Paiva, assistente ao fundo da Rua da Moeda, filha de Agostinho de Paiva II 
(ca.1702-†1757) e Engrácia Maria, enteada de Manuel da Costa Brioso mestre de tendas (ca.1708-
†1783) 
Manuel Rodrigues oleiro (atv. 1760-1795), filho de Pedro Rodrigues mestre de tendas (atv.1747-1786)  
Em 17 de junho de 1795 Benta Joaquina de Paiva, enquanto proprietária de huma fabrica de lousa branca 
localizada no Terreiro das Olarias, celebrava com o oleiro Manuel Rodrigues e sua mulher Joana Maria, um 
contrato de arrendamento da mesma por quatro anos pelo preço anual de 33 mil reis. A escritura de 
arrendamento dá conta das seguintes confrontações: huma fabrica de fazer lousa cita no terreiro das olarias 
desta mesma cidade que parte com rua da moeda e com Salvador de Souza e com quem mais deva e haja 
de partir. O mesmo documento especifica algumas obrigações: com mais a condicao e obrigaçao que elles 
rendeiros serao obrigados a trazerem a dita fabrica asiada livre de ruinas asim como durante os quatro anos 
deste contracto presizando a dita fabrica de alguns concertos bem como os tilhados ou bem feitorias em 
beneficio do predio eles arendatarios nao as farao e so faram participar a ella senhoria para esta as mandar 
fazer e cazo eles rendeiros mandem fazer algumas do seo apetite nesse cazo serao feitas á sua propria custa 
e despeza assim como os concertos do forno e porque na mesma fabrica ha hum forno grande eles 
arendatarios se nam poderao cervir delle nem outra qualquer pessoa excepto se para isso intervier o 
consentimento della senhoria (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º28). 
 
Luiza Tereza Lial e suas irmãs Benta Joaquina da Rainha Santa e Roza Joaquina de Santa Rita 
solteiras, filhas de Manuel Leal mestre de tendas de olaria branca (atv. 1729-1759) e Tereza Duarte 
Dionízio José de Carvalho (atv.1784-1800) 
A 24 de junho de 1795 as irmãs Luísa Teresa Leal, Benta Joaquina da Rainha Santa e Roza Joaquina da 
Rainha Santa celebravam contrato de arrendamento com Dionizio José de Carvalho sobre humas boas cazas 
com sua fabrica de louça branca citas ao Terreiro das Olarias ao fundo da Rua de Tingerodilhas que fazem 
face também para a Rua da Moeda pelo tempo de quatro anos a 60 mil reis cada ano, valor que poderia ser 
pago em géneros, e mais concretamente, fornadas de loiça, uma vez que elas senhorias terem sua loge para 
a extraccao deste e outros géneros. Na referida escritura é ainda apontado como obrigação das senhorias 
concertarem a caza que se queimou e a caza da Rua da Moeda que esta cerve de palheiro e se obrigavao 
tambem a todos os concertos que a mencionada fabrica presizar como tambem todas as mais cazas da 
abitação deles rendeiros menos goarnicoens de fornos e aquellas obras que eles rendeiros quiserem mandar 
fazer do seo apetite. As casas arrendadas pertenciam à dita fabrica, e a casas anexas para eles arendatarios 
e sua família nellas assistirem, exceptuando humas cazas que ficao emcostadas ás de Bernardo Rodrigues 
oleiro porque estas ficao a ellas senhorias para dellas poderem dispor ou arendar a quem bem lhes pareser, 
com a condição que a salla que fica emcostada ao Limoeiro, cuja tem huma alcova e por baixo da dita salla 
huma loge, esta ficará para eles arrendatários para sua abitação (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º29). 
 
Benta Joaquina de Paiva solteira, filha de Agostinho de Paiva II (ca.1702-†1757) e Engrácia Maria, 
enteada de Manuel da Costa Brioso mestre de tendas (ca.1708-†1783) 
José Ricardo de Almeida Vidal mestre de tendas de olaria branca (atv.1787-1804) 
Em 26 de janeiro de 1797 Benta Joaquina de Paiva celebrava com José Ricardo de Almeida Vidal mestre de 
tendas de olaria branca o contrato de arrendamento de humas tendas de olaria branca citas no Terreirinho 
das Olarias por seis anos e preço cada um de 37 mil reis (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º36). 
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OLARIA 4, com frentes para o Largo das Olarias e fundo da Rua de Tingerodilhas 
João das Neves 
Em ca. 1810-1820 João das Neves, mestre de tendas, casado com Maria dos Mártires Santos (PAIS et alli, 
2007: 108) era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
José António da Cunha 
Em 1910 era propriedade de José António da Cunha (CARVALHO, 1910: 115-118). 
 
OLARIA5, partem do nascente e norte com terreiro das Olarias e rua, com frente para as Olarias e fundo da 
Rua da Moeda 
Manuel Francisco Barbas 
Em ca. 1810-1820 Manuel Francisco Barbas era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
filhos de António Gonçalves Campos 
Em 1910 era propriedade dos filhos de António Gonçalves Campos (CARVALHO, 1910: 115-118). 
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V. RUA DA GALA 
 
Manuel Marques o vinte anos oleiro (atv.1700-†ca.1707) 
Tendas foreiras à Universidade 
Em 7 de julho de 1700 aqui residia o oleiro Manoel Marques o vinte annos de apelido, morador na Rua da 
Galla das Olarias desta cidade (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º8). 
Marcos Martins mestre de tendas de louça branca (atv.1700-†ca.1721) 
A 18 de abril de 1701 Manuel Marques vinte annos de apelido, então mestre de tendas de louça branca, 
arrendava ao mestre de tendas de louça branca Marcos Martins as suas tendas de olaria branca por tempo 
de seis anos, a 25 mil reis cada ano (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º13). 
Francisco Marques, órfão de 14 anos, filho do oleiro Manuel Marques (atv.1700-†ca.1707) 
Luísa e Josepha, filhas do alfaiate Pascoal da Costa 
Em 24 de dezembro de 1707 o filho do oleiro Manuel Marques o vinte anos, entretanto falecido, Francisco 
Marques, de apenas 14 anos, e de partida para Lisboa, tendo como destino final o Brasil, doava às suas 
primas direitas Luísa e Josefa, de doze anos, filhas do alfaiate Pascoal da Costa humas tendas de olaria citas 
em esta cidade em a rua da galla como também humas cazas em a mesma rua defronte das mesmas tendas 
que partem com suas verdadeiras comfrontassois (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º42). 
Estas casas sofreram com as cheias do Mondego no Inverno de 1707/1708: A 5 de janeiro de 1708 Paschoal 
da Costa como tutor de seu sobrinho Francisco Marques filho que ficou de Manoel Marques desta cidade 
alegando que o dito seu sobrinho era senhor e possuidor de humas casas citas na Rua da Galla desta cidade 
de que he dereito senhorio a Universidade, e útil os orphaos filhos que ficarão de Antonio de Magalhães 
Castel Branco desta mesma cidade solicitava que se reduzisse o dito foro de mil e cem reis a quatro centos 
reis em cada anno, uma vez que em a inundação que ouve (sic) no Inverno passado da era presente de 
Setecentos e outo suçedeo arruinaremse totalmente as dittas casas porque não ouve há muitos annos 
semilhante innundação, e foi tal que se reputou por caso furtuito e não esperado porque chegou aonde não 
há memoria de homens que nunca chegasse o Rio Mondego (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º42). 
Francisco Marques sapateiro, morador em Lisboa, filho do oleiro Manoel Marques o vinte anos 
(atv.1700-†ca.1707) 
Domingos Cruz mestre de oleiro (atv.1701-†1731) 
Em janeiro de 1718 Francisco Marques era sapateiro morador na cidade de Lisboa, e arrendava humas 
tendas de olarias de branco com suas casas citas nas mesmas olarias com o mestre de oleiro Domingos 
Cruz por tempo de seis anos e 20 mil reis em cada hum deles (Vol.2, Secção 1, Quadro2, N.º105).  
 
Domingos da Crus oleiro (atv.1701-†1731) 
A 5 de agosto de 1701 o Reverendo Padre Frey Bento de Souza Vigário do Furadouro (Condeixa, Coimbra) 
possuhia na rua da Galla humas cazas de dous sobrados com suas logeas que de huma banda partiam com 
cazas de Antonio da Crus e da outra com casas de Manuel João pedreiro e partiao mais por suas devidas e 
verdadeiras confrontaçois. Nessa data celebrava contrato de compra e venda com o oleiro Domingos da Crus 
(atv.1701-†1731) para efeito de lhas vender em preço de sessenta mil reis em dinheiro contado (Vol.2, 
Secção 1, Quadro 1, N.º21). 
 
Manuel Ferreira pintor de louça (atv.1715-1748) 
Em 19 de maio de 1716 o pintor de louça Manuel Ferreira compra a Ana Francisca, viúva, e a seus filhos 
Joseph Rodrigues da Silva e Bernardo da Silva, humas casas na Rua da Gala que partiam à época de huma 
banda com casas de Paschoal da Costa Alfaiate e da outra com casas de Antonio Dias da Cruz (Vol.2, 
Secção 1, Quadro 2, N.º93). 
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Marcos Martins oleiro (atv.1700-†ca.1721) ∞ Madalena Francisca 
Em 12 de agosto de 1722 Madalena Francisca, viúva do oleiro Marcos Martins, sogra de António Dias da 
Cruz, declara ser proprietária de metade de humas casas no fundo da Rua das Padeiras que chegam a Rua 
da Galla, que partem de banda da Rua das Padeiras com Joseph Simois oleiro e da Rua da Gala com cazas 
de Manoel Ferreira oleiro as quais estam obrigadas a cento e trinta mil reis a Domingos Dias Pedroza (Vol.2, 
Secção 1, Quadro 3, N.º16). 
 
Clemente de Paiva oleiro (atv.1708-†1727) 
Prazo da Universidade 
A 9 de maio de 1724 Clemente de Paiva assina o emprazamento com a universidade sobre huma morada de 
cazas citas na Rua da Gala e de hum prazo de hum quintal que algum dia foram cazinhas cito na mesma rua; 
nesse instrumento é declarado que Clemente de Paiva é aí morador e que tinha comprado aquelas cazas 
com suas tendas de oleiro, pedindo que lhe fizessem mercê mandar fazer novo título de emprazamento em 
três vidas – prazo em posse da Universidade pelo menos desde 15 de junho de 1549, data em que estava 
emprazado em três vidas ao licenciado Estevão Nogueira (em 1540 provido do ofício de conservador da 
universidade, em 1550 síndico da mesma instituição). Segundo a medição da vestoria o prazo era constituído 
por «hum quintal que algum dia foi cazinhas como declara o titullo antigo que posue o emfiteuta Clemente de 
Paiva que tem de comprido pelo sul seis varas e meia por onde parte com cazas que posue o mesmo 
emfiteuta e sam prazo do espital Rial desta cidade e pelo norte rem o mesmo comprimento e parte com 
quintal que pesue o mesmo emfiteuta que he da mesma universidade que foi de Maria Brandoa e pelo 
nascente parte com hum quintal que também eram casas e foreiro ao Real Convento de Santa Crus que 
posue o mesmo emfiteuta e tem de largo três varas e pelo poente tem a mesma largura e parte com quintal 
que o mesmo emfiteuta pesue e he prazo do espital Real desta cidade e neste prazo esta hum poso e huma 
laranjeira azeda e não tem pedra que diga prazo da universidade e todas as varas desta medisam sam de 
cinco palmos» (ALMEIDA, 1971: II, 407-415). 
Clemente de Paiva oleiro (atv.1708-†1727) 
A 26 de dezembro de 1727 Ana Pereira viúva, mulher do falecido oleiro Clemente de Paiva, era moradora na 
Rua da Gala junto à Pontinha (Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º30). 
 
Manuel Ferreira pintor de louça branca (atv.1715-1748) 
Data de 16 de fevereiro de 1742 o aforamento de humas cazas citas na Rua da Galla, huma morada de 
casas reduzidas em duas com seo quintal por detrás, que partem de huma banda com casas deles enfiteutas 
e da outra com casas de Manuel Duarte Rangel oleiro de louça branca desta mesma cidade e da outra com 
tendas de olaria do Doutor Manuel dos Reis Lente de Medicina da mesma cidade (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, 
N.º4). 
 
Manuel Duarte Rangel oleiro de louça branca (atv.1732-1780) 
A 16 de fevereiro de 1742 o oleiro Manuel Duarte Rangel tinha casas na Rua da Galla, vizinhas às casas de 
Manuel Ferreira pintor de louça (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º4). 
 
Manuel de Paiva II oleiro (atv.1724-1759), filho de Agostinho de Paiva I, irmão de Agostinho de Paiva II  
Em 14 de junho de 1748 o oleiro Manuel de Paiva comprava huma morada de cazas citas na Rua da Galla, 
junto a pontinha, a Maria de Oliveira viúva de Miguel Ramos de Carvalho, que partiam à época de huma 
banda com cazas de Luis Cardoso e da outra com o Terreiro das Olarias (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º45). 
 
Reverendo Padre Bento Gomes Figueira, filho de Manoel Gomes Figueira mestre de tendas de olaria 
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(atv. 1728-†ca.1760) 
Joze Duarte oleiro (atv.1744-1788) 
Em 1 de fevereiro de 1784 o Reverendo Padre Bento Gomes Figueira, filho de Manoel Gomes Figueira (atv. 
1728-†ca.1760), celebrava contrato de arrendamento por nove anos com o oleiro José Duarte de humas 
tendas de olaria branca citas ao pe da rua da Galla que partem do Nascente com rua publica e comfrontao 
com quental de Antonio de Oliveira Raimao por 45 mil reis cada ano (Vol.2, Secção 1, Quadro 9, N.º15). 
 
Luiza Teresa (de Jesus) Leal, Benta (Roza) Joaquina da Rainha Santa e Roza de Santa Rita, irmãs, 
filhas de Manuel Leal mestre de tendas de olaria branca (atv. 1729-1759) e Tereza Duarte 
A 23 de março de 1792 eram proprietárias de humas cazas na Rua da Galla que comfinam com a Rua de 
Tingerodilhas e partem de outra banda com cazas de Joaquim Alexandre de Oliveira que vallem duzentos mil 
reis (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º15). 
 
António José Duarte mestre de tendas de olaria de branco (atv.1788-1799) 
A 27 de maio de 1792 o mestre de tendas de olaria de branco António José Duarte vivia com a sua mulher 
Maria da Conceição na Rua da Gala (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, N.º17). 
 
Joze Fernandes Damas mestre de tendas (atv.1784-1793) 
A 27 de maio de 1792 Joze Fernandes Damas mestre tendas era proprietário de humas cazas citas na Rua 
da Galla desta cidade que partem de huma banda com Manoel Francisco Vitello e da outra com Francisco de 
Oliveira oleiro desta mesma cidade que valem o melhor de seiscentos mil reis (Vol.2, Secção 1, Quadro 10, 
N.º17). 
 
OLARIA 1  
na Rua da Galla, ao fundo da Rua das Padeiras 
António de Oliveira Raimão (atv.1758-ca.1810-1820) 
Em ca. 1810-1820 António de Oliveira Raimão era proprietário desta fábrica (CARVALHO, 1910: 115-118). 
Em 1910 encontrava-se desativada (CARVALHO, 1910: 115-118). 
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VI. RUA DA MADALENA – TRAVESSA DA MADALENA – PONTINHA – 
RUA DE PEDRO TORNEIRO 

 
Cristovão Francisco oleiro/mestre de tendas de louça vidrada (atv.1699-†ca.1705) 
Escolástica de São Bento e Bento dos Santos, filha e genro do oleiro Cristovão Francisco (atv.1699-
†ca.1705) 
A partir de 1705 Escolástica de São Bento e Bento dos Santos tornam-se proprietários de umas casas de 
olarias citas no fundo da Rua de Tingerodilhas da pontinha para baixo, aonde chamão a Madalena, que 
partiam de huma banda com tendas de herdeiros de Miguel Antunes, por herança do oleiro Cristovão 
Francisco, seu pai e sogro (Vol.2, Secção 1, Quadro1, N.º35). 
 
Helena de Paiva, viúva de António Gomes Figueira, irmã de Agostinho de Paiva I (atv.1695-†1734), mãe 
de Manoel Gomes Figueira mestre de tendas de olaria (atv.1728-†1760) 
Caetano Ferreira oleiro (atv.1722-†1727) 
Em 9 de maio de 1722 Helena de Paiva, viúva de António Gomes Figueira, e irmã de Agostinho de Paiva, 
arrendava por dois anos as suas tendas de olaria ao oleiro Caetano Ferreira: heram humas tendas de oleiria 
em a Rua da Magdalena que partem de huma e outra banda com ruas que vão da pontinha para a mesma 
rua e rio Mondego e pellas mais confrontaçois com quem diretamente devam e hajam de partir (Vol.2, Secção 
1, Quadro 2, N.º12). 
 
Domingos da Crus mestre de tenda de olaria (atv.1701-†1731) 
Em 21 de abril de 1725 o mestre de tendas de olaria Domingos da Crus e sua mulher Maria Carvalha tinham 
as suas casas de morada na Rua da Pontinha (Vol.2, Secção 1, Quadro 3, N.º27). 
 
Manuel Carvalho mestre de olaria branca (atv.1734-1750) 
Agostinho de Paiva alferes (ca.1702-†1757), filho de Agostinho de Paiva I (†atv.1795-1734) 
A 22 de fevereiro de 1746 o mestre de tenda de olaria branca Manuel de Carvalho e sua mulher Brazia 
Simões fazem uma doação de humas suas tendas de olaria branca que tem e possuem por baixo da pontinha 
desta dita cidade, que partem do Norte com a rua da Moeda, e do Sul com a rua que vay da mesma pontinha, 
e do Poente com tendas que possuem os herdeiros do Padre Gallo desta mesma cidade, e do Nascente com 
cazas deles doados e também humas cazas que confrontam com tendas de Ilena de Payva ou de seus 
herdeiros desta mesma cidade (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º26).  
Prazo de Sebastião Baptista e sua mulher Josefa Caetana de Torres 
Agostinho de Paiva II (ca.1702-†1757) 
A 26 de abril de 1748 Agostinho de Paiva filho celebra o contrato de aforamento com Sebastião Baptista e 
sua mulher Josefa Caetana de Torres sobre humas tendas e cazas de olarias de vermelho e sitas nesta dita 
cidade por baixo da pontinha que partem de Nascente com tendas e cazas delle dito Agostinho de Paiva e do 
Poente com a rua chamada da Madalena para a banda do rio, e do Norte com rua que vem da da Moeda e do 
Sul com rua que vem da Pontinha (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º42). 
 
Francisco Rodrigues (o crespo) oleiro (atv.1714-1748) 
João Marques oleiro (atv.1738-1762) 
A 14 de março de 1748 o oleiro Francisco Rodrigues oleiro, e sua mulher Isabel da Cruz, arrendam ao oleiro 
João Marques, e sua mulher Teresa Lopes, por quatro anos, a 43 mil reis cada ano, humas tendas de olaria 
branca com suas casas de sobrado junto a pontinha desta mesma cidade que partem de huma banda com 
Agostinho de Payva Alferes da Ordemnança e da outra com Manoel Gomes Figueira mestre oleiro, que elles 



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

 

748 
 

traziam de renda da mão de Antonio Denis de Carvalho (Vol.2, Secção 1, Quadro 5, N.º40).  
 
Luísa Maria de Sam João Baptista recolhida no Convento de Sendelgas  
Pedro Rodrigues offecial de oleiro de branco (atv.1747-1786) 
Em 2 de maio de 1760 eram arrendadas humas tendas de olaria branca ao oficial de oleiro de branco Pedro 
Rodrigues no sítio de Rua de Pedro Torneiro (Pontinha – R. da Madalena), por Luiza Maria de Sam João, 
Baptista, recolhida no Convento de Sandelgas, por tempo de nove anos a 40 mil reis cada ano e 
arrendamento com todos os metreais e abigoarias que nas ditas tendas se acharem. Estas tendas 
localizavam-se no çitio e rua de Pedro Torneiro, partindo do Nascente com tendas e quintal dos erdeiros de 
Agostinho de Paiva em que se mete de premeio a rua publica e do poente com quintal do Lecenciado Manuel 
Henriques de Castro e do sul com quintal de Caetano da Silva em que também se mete de premeio a Azinha 
(sic) que vai ter ao rio, e da parte do Norte com quintal dos erdeiros de Luis Nogueira em que outrossim se 
mete de premeio outra aziinhaga que também vai ter ao mesmo rio (Vol.2, Secção 1, Quadro 7, N.º1). 
 
Reverendo Bento Gomes Figueira, filho de Manuel Gomes Figueira (atv. 1728-†ca.1760) mestre de 
tendas de olaria  
Em 23 de março de 1792 o Reverendo Bento Gomes Figueira era proprietário de huma morada de tendas 
citas na Rua da Madalena que partem de huma banda com tendas que foram de Tereza de Paiva já falecida 
e de outra banda cazas de Dona Roza filha do Doutor Alvaro Antunes das Neves e da outra comfinao com 
Rua da Gala e cazas de Joaquim Alexandre de Oliveira valem outocentos mil reis (Vol.2, Secção 1, Quadro 
10, N.º15). 
Reverendo Bento Gomes Figueira 
António Joze Duarte (atv.1788-1805) 
A 14 de março de 1793 o Reverendo Bento Gomes Figueira alugava por nove anos as suas tendas de olaria 
de branco na Rua da Madalena, juntas à Rua da Gala, ao mestre de tendas de olaria branca António José 
Duarte e sua mulher Maria da Conceição. As confrontações indicadas no contrato de arrendamento são as 
seguintes: tendas de olaria branca com todas suas pertenças citas ao pe da Rua da Galla que partem do 
nascente com rua publica e comfrontao com quintal de Antonio de Oliveira Raimao. Como condição o aluguer 
implicava que findo este arendamento seriam obrigados a dar emtrega de todos os trastes ferros madeiras e 
abiguarias pertencentes a mesma fabrica que tudo se achava carregado por inventario (Vol.2, Secção 1, 
Quadro 10, N.º18). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

□□□ 
 

749 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 2 
INTERVENIENTES NA ATIVIDADE OLEIRA CONIMBRICENSE (1699-1800) 
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INTERVENIENTES NA ATIVIDADE OLEIRA CONIMBRICENSE, 

SEGUNDO A DOCUMENTAÇÃO NOTARIAL (1699-1800) 
 
 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Manuel Roiz † 
∞ Isabel Francisca 

Filha: Maria Francisca 

pintor de louça 22/09/1699 
(já falecido) 

Coimbra _ 

Christovão Francisco 
∞ Ana Francisca 

Filhos: Maria da Nazaré,  
Escolástica de São Bento 
Cristovão Francisco † 

mestre de tendas de louça vidrada 
oleiro de louça vidrada 

 
 

oleiro 

09/12/1699  
 
 
 

14/07/1705 

Coimbra/ R. de Tingerodilhas _ 

João Duarte (I) 
(28.12.1687)1.º∞ Isabel Francisca viúva  

2.º∞ Victoria Moreira 

mestre de tendas de louça branca 
mestre de tendas de olaria branca 

21/01/1700 
10/12/1700 
01/08/1701 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 138, 
146.  

1687, malagueiro 
Gabriel Fernandes pintor de louça 

(no entorno do mestre de tendas de louça 
branca João Duarte) 

25/01/1700 Coimbra _ 

Marcos Martins 
∞ Madalena Francisca 

Filhos: Antonia Francisca, Maria da Cruz 
 
 
 

Marcos Martins† 

mestre de tendas de louça branca 
mestre de tenda de oleiro 

06/03/1700 
22/02/1701 
18/04/1701 
04/12/1703 
20/12/1707 
04/01/1709 
05/07/1721 
12/08/1722 

 
 
Coimbra/ R. da Gala 
 
 
 
 
Terreiro das Olarias 
R. das Padeiras (ao fundo) 
Rua da Gala 
Fornalhinha 
Rua pública junto à Runa 

_ 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Manuel Simões 
(Cortiça?) 

pintor de llouça 
 
 

oleiro 

06/04/1700 
22/12/1703 
04/06/1706 
14/04/1710 

Coimbra _ 

Manoel Marques o vinte anos 
∞Anna de Souza 

Filhos: Francisco Marques 
 
 
 

Manoel Marques o vinte anos † 

oleiro 
mestre de tendas de louça branca 

07/07/1700 
18/04/1701 
10/05/1701 
06/06/1701 
06/06/1701 
09/07/1701 
24/12/1707 

Coimbra/ R. da Galla 
Terreiro das Olarias 
R. de Tingerodilhas 

_ 

Antonio de Souza 
1.º∞ Antónia Ferreira, filha de Manoel Ferreira 

oleiro, neta do oleiro Teotónio Gonçalves 
2.º∞ Domingas Francisca 

Filhos: Antonio de Souza (II) 
 
 

Antonio de Souza† 

malgeiro 
 

oleiro 
 

oleiro 
pintor de louça 

oleiro 
 

oleiro 

07/07/1700 
 

08/08/1703 
26/11/1710 
15/06/1711 
15/07/1711 
03/07/1722 
03/03/1724 
14/03/1730 

Coimbra/  
R. de Tingerodilhas 
 
 
 
 
 
 
Terreiro das Olarias 

_ 

Francisco Ferreira oleiro 10/11/1700 
08/06/1708 
26/10/1716 
18/06/1759 

Coimbra 
 
 

_ 

João Duarte (II) 
(sobrinho de João Duarte I, filho de Manuel 

Antunes e Isabel Duarte) 

official de pintor de louça 
(no entorno do mestre de tendas de louça 

branca João Duarte) 

10/12/1700 Coimbra _ 

Miguel Simoins oleiro 
(no entorno do mestre de tendas de louça 

branca João Duarte) 
pintor de louça 

10/12/1700 
 
 

01/08/1701 

Coimbra _ 

Andre Roiz/Rodrigues pintor de Lousa 
(no entorno do mestre de tendas de louça 

10/12/1700 
01/08/1701 

Coimbra _ 
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NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

branca João Duarte) 
Antonio Gomes 

 
 
 

 

oleiro 
(no entorno do mestre de tendas de louça 

branca João Duarte) 
pintor de louça 

 

10/12/1700 - 
11/09/1744 

 
06/04/1710 

- 21/04/1725 

Coimbra _ 

Manoel Pereira 
 

pintor de louça 
(no entorno do mestre de tendas de louça 

branca Marcos Martins) 

22/02/1701 
30/03/1709 
10/03/1734 

Coimbra _ 

Joseph Cardoso oleiro de louça branca 
oleiro 

pintor de louça 

18/04/1701 
21/09/1708 
06/01/1722 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 140. 
†ca.1725 

Agostinho de Paiva (atv.1695-†1734) 
∞Antonia do Espírito Santo 

irmão de Illena de Paiva  
Filhos: Mateus de Paiva, Manoel de Paiva,  

Agostinho de Paiva, Maria de Paiva, Eugénia Maria 
 

 
 
 

Agostinho de Paiva† 

oleiro 
 

mestre de tendas de louça branca 
oleiro 

 
mestre de tendas de oleiria 

mestre de oleiros 
mestre do oficio de olaria branca 

 
oleiro 

20/04/1701 
02/06/1708 
03/09/1709 

 
26/10/1716 
30/10/1716 
23/10/1724 
07/10/1725 
10/03/1734 
25/03/1738 

Coimbra 
Terreiro das Olarias 

CARVALHO, s.d.: 
57. 

carta de examinação, 
27.08.1695 

CORREIA, 1946: I, 
153-154. 

oleiro, pintor de 
azulejo, atv. 1701-1702 

GARCIA, 1923: 254-
155. 

PAIS et alli, 2007: 139. 
†15.07.1734  

Domingos João oleiro 15/06/1701 Coimbra/ R. de João Cabreira _ 
Antonio da Sylva 

(filho de Domingos João) 
oleiro 15/06/1701 Coimbra/ R. de João Cabreira PAIS et alli, 2007: 140. 

†30.12.1723 
Antonio Francisco 
∞Isabel Mendes 

oleiro 15/06/1701 
17/06/1701 

Coimbra/ R. de João Cabreira _ 

Gaspar Mendes 
∞ Maria Jorge 

oleiro 
 
 

17/06/1701 
21/08/1708 

 

Coimbra/ R. da Amoreira(Arnado) 
R. da Nora (Chão da Nora) 

_ 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

 
mestre de olaria vermelha 

16/10/1723 

Manuel de Paiva 
∞ (1.º, 1698) Antónia Leal  
∞ (2.º) Madalena Carvalha  

 
Manuel de Paiva (†01.01.1712) 

oleiro 17/06/1701 
21/08/1708 

 
 

27/02/1712 

Coimbra/ R. da Amoreira(Arnado) 
R. da Nora (Chão da Nora) 

PAIS et alli, 2007: 139. 
 

Joseph Gomes (viúvo) 
11.06.1692 ∞ Paula Correia 

oleiro 09/07/1701 
22/12/1703 
04/06/1706 
03/09/1709 
04/12/1715 
19/05/1716 

 
Coimbra/ Terreiro das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 138. 
∞ Sta. Cruz 

Jorge Marques 
∞Luíza de Almeida 
Jorge Marques† 

oleiro 09/07/1701 
10/02/1704 
16/11/1722 
27/02/1728 

Coimbra 
 
 
R. da Moeda 

PAIS et alli, 2007: 140, 
150. 

 

Salvador Marques 
∞Ana Simões 

 
Salvador Marques †ca.1719. 

oleiro 09/07/1701 
04/01/1709 
03/09/1709 

 
Coimbra/ R. da Moeda 
Terreiro das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 139, 
150 

†ca.1719. 

Inacio da Costa 
(Ignacio da Costa) 

pintor de louça 
 

oleiro 
 
 
 

mestre de tendas de olaria 

09/07/1701 
28/09/1702 
20/12/1707 
21/09/1708 
27/02/1712 
29/02/1712 
02/05/1728 

Coimbra  
Coimbra/R. de Tingerodilhas 

PAIS et alli, 2007: 140. 
atv. 29.06.1725 

 a 1757 
oficial de oleiro 

João Roiz/ Rodrigues 
23.04.1695?∞Maria Duarte 

pintor de louça 
(no entorno do mestre de tendas de louça 

branca João Duarte) 
mestre de tendas de louça branca 
oficial de oleiro de louça branca 

01/08/1701 
 
 

19/05/1716 
28/06/1743 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 138. 
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NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Domingos Duarte 
∞Maria de Paiva 

oleiro 
(no entorno do mestre de tendas de louça 

branca João Duarte) 

01/08/1701 Coimbra _ 

Domingos da Crus 
∞ Maria Carvalha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingos da Crus †1731 

oleiro 
 
 
 

mestre de tendas de louça branca 
mestre de oleiro 

mestre de tenda de olaria 

05/08/1701 
12/07/1702 
08/08/1708 
26/05/1709 
21/04/1714 

 
01/01/1718 
07/08/1719 
21/04/1725 

Coimbra/ R. da Gala 
R. da Moeda 
 
 
 
 
Olarias 
 
R. da Pontinha 

PAIS et alli, 2007: 141. 
atv. 1720-1731 
†23.05.1731 

oleiro de louça branca 

Manoel Rodrigues oleiro de loiça vermelha 
 

oleiro de louça vidrada 
oleiro 

05/08/1701 
12/09/1701 
12/07/1702 
16/09/1729 
30/12/1732 

Coimbra/ Terreiro das Olarias 
Rua de João Cabreira  
Rua da Moeda 

_ 

Manuel da Cruz 
∞ Madalena Francisca (2.º casamento) 

Manuel da Cruz† 

pintor de louça 
 

12/09/1701 
 

14/04/1710 
16/11/1722 

Coimbra/R. de João Cabreira PAIS et alli, 2007: 138. 
oleiro, atv.1670? 

Luís Rodrigues 
22.12.1700 ∞Ventura da Cunha 

Filhos: Francisco Rodrigues 
Luís Rodrigues† 

oleiro de louça vidrada 
oleiro 

 
oleiro de vermelho 

12/09/1701 
02/06/1708 
07/01/1709 
18/07/1722 

Coimbra  
 
Coimbra/ao Padrão 
R. da Moeda, junto ao Terreiro 
das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 139, 
152. 

∞ Sta. Cruz 

António Jorge 
Filhos: Quitéria da Conceição 

oleiro de louça vidrada 
oleiro 

 
mestre de tendas de louça vermelha 

12/09/1701 
07/01/1704 

 
13/11/1712 

Coimbra  
Coimbra/  
Terreiro das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 138. 
oleiro de branco, 
atv.22.01.1683? 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

mestre de tenda de oleiria 01/09/1722 
Antonio Fernandes pintor de louça 

oleiro 
(no entorno do mestre de tendas de louça 

branca João Duarte) 
oleiro 

(no entorno do mestre de tendas de oleiro 
Marcos Martins) 

11/10/1701 
 

04/12/1703 
 

20/12/1707 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 139, 
148. 

pintor de louça,  
∞ 01.1702 

Manoel Dias 
∞Joanna Pinta 

 
 
 

Manoel Dias † 1722 

oleiro 12/07/1702 
17/08/1705 

Coimbra/ R. da Moeda PAIS et alli, 2007: 140. 
oleiro de vermelho, 

†15.09.1722 
Sta. Cruz 

Domingos Carvalho 
∞ Teresa de Jesus 

oleiro 16/05/1703 
20/12/1746 

Coimbra _ 

Maria Carvalha  
1.º ∞ António Rodrigues (†ca.1692) oleiro 

2.º ∞ Nicolau Francisco Carvalho mestre de 
tendas de olaria 

Filhos: Manoel Carvalho mestre de tendas de 
oleirias, Antonio Carvalho, Joseph Carvalho e 

Joanna Thereza 

oleira 08/08/1703 
 

05/06/1716 
 

07/12/1740 
31/05/1748 

Coimbra 
 
 
 
R. João Cabreira  

PAIS et alli, 2007:138. 
viúva do oleiro António 
Rodrigues (†ca.1692) 

Paullo Martins offeceal de oleiro 
(assistente em casa de Maria Carvalha oleira) 

pintor de louça 
 
 

oleiro 

08/08/1703 
 

14/09/1708 
02/01/1711 
15/06/1711 
28/09/1715 

Coimbra  _ 

Joseph Rodrigues 
(Baptista) 

pintor de louça 
oleiro 

 
mestre de tenda de olaria 

oleiro 

08/08/1703 
12/01/1710 
08/12/1711 
01/09/1722 
02/04/1745 

Coimbra 
R. de Tingerodilhas 

_ 
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NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Thomaz Francisco oleiro 
 

pintor de loussa 
(no entorno do mestre de tenda de oleiro 

Marcos Francisco) 
 

04/12/1703 
 

20/12/1707 
 

19/07/1709 
10/03/1734 

Coimbra _ 

Antonio Roiz/Rodrigues 
∞ Barbora da Conceição 

Filhos: Bernardo Rodrigues 
 
 
 
 
 
 

 
António Rodrigues† 

oleiro de vermelho 
oleiro 

 
 
 

mestre de olaria de vermelho 
 

oleiro 
oleiro de barro vermelho 

mestre de olaria de vermelho 

03/01/1704 
07/01/1704 
17/08/1716 
16/09/1729 
10/03/1734 
07/07/1734 
29/12/1745 
06/05/1746 
16/06/1746 
18/12/1761 

Coimbra 
Terreiro das Olarias 
R. das Rans 
 
 
Terreiro das Olarias 
R. Moeda (ao Padrão) 
R. da Moeda 
R. da Moeda 
R. da Moeda 

PAIS et alli, 2007: 140. 
oleiro de vermelho, 

atv.30.06.1724-
31.12.1730 

Jorge Fernandes (II) oleiro de branco 
oleiro 

07/01/1704 
15/05/1705 

Coimbra _ 

João Fernandes Canastreiro 
∞ Maria de Oliveira 

oleiro 
mestre de tendas de oleiro 

mestre de tendas de oleiro de louça 
branca 

10/02/1704 
16/12/1707 
07/03/1716 

Coimbra 
 
R. de João Cabreira   

PAIS et alli, 2007: 139. 
oleiro, atv.01.1702 -

15.04.1720? 

Maria Francisca oleira 15/05/1705 Coimbra/ R. da Amoreira 
(Arnado) 

_ 

Manuel Francisco 
∞ Maria da Nazaré 

oleiro 
mestre oleiro 

14/07/1705 
20/10/1714 

Coimbra 
R. João de Cabreira 

PAIS et alli, 2007: 139. 
oleiro, atv.1719 

Antonio Simois 
20.01.1691∞Isabel Correa 

oleiro 
 

17/10/1707  
05/07/1721 

Coimbra 
R. das Padeiras 

PAIS et alli, 2007: 138. 
oleiro, 

∞ 20.01.1691 
Sta. Cruz 

Hyeronimo de Paiva oleiro 
 

17/10/1707 
27/02/1712 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 139. 
oleiro,  



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

05.02.1698 ∞ Ana Gomes 
Mouro 

pintor de louça 29/02/1712 ∞ 05.02.1698 

Jorge Francisco oleiro 22/10/1707 Coimbra _ 
Antonio Pereira† 
∞ Illena Marques 

mestre de tendas de louça branca 02/06/1708 Coimbra/ R. da Moeda _ 

Francisco Cordeiro 
Mimoso 

oleiro 
mestre de oleiro 

mestre de tenda de oleiria 

02/06/1708 
03/10/1718 
03/02/1722 
14/02/1725 

Coimbra 
 
 
R. da Moeda 

PAIS et alli, 2007: 140. 
oleiro, atv.1720-1723 

Luis de Paiva 
1664∞ Anna Pessoa 

 
 
 
 

Luis de Paiva †1742 

oleiro 
 
 
 

mestre de tendas de olaria branca 
mestre de olaria branca 

02/06/1708 
26/02/1712 
30/10/1716 
05/04/1717 
25/04/1729 
25/07/1730 

Coimbra 
 
Terreiro das Olarias 
R. João de Cabreira 
 

PAIS et alli, 2007: 154. 
mestre de oleiros, 
∞1664, †1742 

Clemente de Paiva 
1708∞ Anna Pereira 

 
Clemente de Paiva† 

oleiro 02/06/1708 
28/06/1710 
21/07/1717 
26/12/1727 

Coimbra 
 
R. da Gala, junto à Pontinha 

PAIS et alli, 2007: 
139,154. 

mestre de olaria, 
∞30.08.1708, 
†11.02.1727 

Joseph Ferreira 
∞ Isabel Simois 

Filhos: Maria das Neves 

oleiro 
mestre de tendas 

31/01/1709 
03/02/1736 

Coimbra _ 

Isidoro da Cruz 
∞ Maria Marques 

oleiro 03/09/1709 Coimbra PAIS et alli, 2007: 139. 
oleiro,  

ca.1718-1720 
Sta. Cruz 

Asenço Gomes pintor de louça 
pintor 

pintor de louça 
(no entorno de Agostinho de Paiva) 

03/09/1709 
23/10/1724 
07/10/1725 
02/05/1728 

Coimbra _ 

João Duarte Lobo pintor de loussa 12/12/1709 Coimbra _ 
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oleiro 12/08/1722 Terreiro das Olarias 
Francisco da Fonseca  

(o sardo) 
oleiro de louça branca 

oleiro 
mestre de tendas de oleiro de louça 

branca 
oleiro 

12/03/1710 
14/04/1710 

 
 

28/03/1711 
26/02/1712 

Coimbra 
 

_ 

Nicolau Carvalho † 
∞ Antonia Francisca 

oleiro 14/04/1710 Coimbra 
Rua de João Cabreira 

ALMEIDA, 1971: tomo 
II, 271-273. 

Nicolao Carvalho, 
oleiro da Universidade 

em 1673. 
Joseph Simois 

(o som piquinino ?) 
pintor de louça 

oleiro 
pintor de loiça 

 
 

oleiro 

18/01/1711 
15/03/1711 
13/05/1721 
06/01/1722 
06/05/1722 
12/08/1722 

Coimbra 
 
 
 
 
R. das Padeiras 

ALMEIDA, 1971: tomo 
II, 408-411, 420. 

ofecial de pintor de 
louça, atv.1724. 

morador na 
Rua das Padeiras, 

no entorno de 
Clemente de Paiva 
PAIS et alli, 2007: 

140, 153. 
pintor de louça, 
atv.30.06.1720-

12.02.1749 
∞Maria Marques 

Francisco Rodrigues 
o crespo 

 
 
 
 

pintor de louça 
 
 
 

official de pintor de louça branca 
oleiro 

20/04/1714 
05/07/1721 
30/03/1723 
21/04/1725 
28/09/1725 
16/09/1729 

Coimbra 
 
 
 
 
 

PAIS et alli, 2007: 
140, 152. 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

1.º1730∞ Joanna de Souza 
 
 

 
2.º1745∞ Isabel da Cruz  

 
 

 
mestre de olaria branca 

oleiro 

04/01/1735 
31/07/1742 
13/09/1742 
27/02/1745 
01/07/1747 
14/03/1748 

 
 
cadeia pública – prezo debaixo de 
cham 
Terreiro das Olarias 
Pontinha 

António da Costa (Brioso) 
1.º1714∞Isabel Maria 

2.º1723 ∞Maria Pessoa 

ofecial de oleiro 
oleiro 

pintor de louça 

21/04/1715 
19/05/1716 
20/06/1716 
22/06/1716 
16/09/1733 

Coimbra 
 
R. das Padeiras 

PAIS et alli, 2007: 
141,142, 149. 

pintor de louça, 
atv.18.04.1723 

†ca.1740 
Manoel Ferreira 

1.º∞ Antónia da Costa 
Filhos: Antónia Ferreira 
2.º∞Jacinta de Sousa 

pintor de louça 
 
 

oleiro 
 
 

pintor de louça 
 

17/06/1715 
19/05/1716 
22/07/1716 
12/08/1722 
16/11/1722 
03/03/1724 
16/02/1742 
30/11/1745 
03/11/1748 

Coimbra 
R. da Gala 
 
R. da Gala 
 
 
Rua da Galla 

_ 

Bento Gomes 
1721∞ Brazia Simois  

 

oleiro 
mestre de tendas, mestre de pintor de 

louça 

04/12/1715 
16/09/1729 

Coimbra 
Terreiro das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 
139. 

pintor de louça, 
atv.1719-02.02.1726 

∞06.01.1721 
†ca.1729 

Necollao Francisco (Carvalho) (filho?) 
∞ Maria Carvalha (2.º casamento) 

Filhos: Manoel Carvalho mestre de tendas de 
oleirias, Antonio Carvalho, Joseph Carvalho e 

Joanna Thereza 

mestre de tenda de olaria 
mestre de olaria 

05/06/1716 
30/10/1721 

Coimbra 
 

PAIS et alli, 2007: 
139. 

oleiro, atv. 1720 

Afonço Gomes oleiro 
pintor de louça 

26/10/1716 Coimbra _ 
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Domingos Gonçalves oleiro 26/10/1716 Coimbra _ 
Francisco Martins 

Irmão de Domingas Francisca 
oleiro 28/07/1717 

14/03/1730 
Coimbra PAIS et alli, 2007: 

142. 
oleiro, atv. 03.09.1741 

Manuel da Fonseca 
∞Maria Simois 

oleiro 
 

mestre de olaria 
foi oleiro 

14/02/1719 
 

21/06/1721 
10/04/1728 

Coimbra/ Senhor dos Oleiros 
 
Cham da Torre 

_ 

Joam Mendes oleiro 29/01/1720 Coimbra _ 
Manuel Gomes 
∞ Maria da Paz 

pintor de louça 
 

13/05/1721 
06/05/1722 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
142. 

pintor de louça, atv. 
28.02.1739 

Sebastião Francisco oleiro 27/06/1721 
18/01/1724 
26/12/1727 

Coimbra _ 

Caetano Solteiro oleiro 
ofecial de oleiro 

24/09/1721 Coimbra _ 

Manoel da Silva pintor de louça 30/10/1721 
06/06/1724 

Coimbra _ 

Jacinto Cordeiro pintor de louça 
 

mestre de olaria branca 
mestre de tendas de olaria de branco 

01/01/1722 
30/03/1723 
16/09/1729 
10/03/1734 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
140. 

mestre de tendas de 
oleiro, atv. 30.04.1720-

30.02.1740 
Amaro Cardozo pintor de louça 03/02/1722 

21/04/1725 
22/10/1741 

Coimbra _ 

Caetano Ferreira 
 
 
 

oleiro 09/05/1722 Coimbra PAIS et alli, 2007: 
140. 

oleiro de vermelho, 
†11.02.1727 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Caetano Ferreira†1727 Sta.Cruz 
Elias Gomes  

Branco 
∞ Maria Paiva 

mestre de tenda de oleiro 
 

oleiro 
(no entorno de António Vital Riffarto) 

mestre oleiro 

09/05/1722 
10/03/1734 
22702/1738 

 
23/03/1748 

Coimbra 
 
 
 
 

PAIS et alli, 2007: 
141. 

mestre de tendas de 
oleiro, 

atv.13.10.1728-1744 
Thiatonio Gonçalves† 
∞ Marianna Ferreira 

Filhos: Manuel Ferreira oleiro, Inácio Ferreira 
Neta: Antónia Ferreira 

oleiro 03/07/1722 Coimbra 
R. Tingerodilhas 

_ 

Manuel Simois 
∞ Maria do Valle 

oleiro 
oleiro de vermelho 

18/07/1722 
11/04/1744 
14/12/1747 
01/04/1751 

Coimbra 
 
R. das Ameias 

_ 

Antonio Teixeira oleiro 18/07/1722 Coimbra PAIS et alli, 2007: 
140. 

oficial de oleiro, 
atv.1725 

Joseph Rodrigues Cortiça  pintor de louça 14/11/1722 Coimbra ALMEIDA, 1971: tomo 
II, 408-411, 420. 

ofecial de pintor de 
louça, atv.1724 

morador na 
Rua das Padeiras, 

no entorno de 
Clemente de Paiva 

Manuel de Paiva II  
∞ Bernarda Maria  

filho de Agostinho de Paiva 

oleiro 
pintor de louça 

 
oleiro de louça branca 

oleiro 
 

mestre de olaria branca 

06/06/1724 
19/04/1735 
25/03/1738 
21/04/1745 
14/06/1748 
21/03/1749 
26/10/1759 

Coimbra 
 
 
 
R. da Gala 

_ 



 
AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801) 

Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia. 
□□□ 

763 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Jacinto de Oliveira 
∞Luzia dos Santos 

 
 
 

Jacinto de Oliveira †ca.1740 

oleiro 06/06/1724 
26/12/1727 

Coimbra 
Terreiro das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 
140. 

pintor de louça, 
atv.10.1724-25.03.1726 

†ca.1740 

Joseph de Gois pintor 
azulijador 

(no entorno de Agostinho de Paiva) 

23/10/1724 
07/10/1725 

 
 

Coimbra CORREIA, 1946: I,144. 
 azulejador atv.1696 
GARCIA, 1923: 255. 
azolejador atv.1724 
PAIS et alli, 2007: 

141. 
azulejador, 

†10.08.1731 
Sta. Cruz  

Custodio Simois pintor de loiça 10/04/1728 R. da Fornalhinha PAIS et alli, 2007: 
140. 

pintor de louça, 
atv.30.06.1720-

13.05.1742 
Francisco da Cruz 
∞Jacinta Pessoa? 

ofecial de oleiro de branco 
oficial do oficio de olaria branca 

25/04/1729 
10/03/1734 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
142. 

oleiro, 
atv.03.08.1738-

30.06.1766 
Manoel Gomes Figueira 
1728∞ Joanna de Oliveira 

Filho de António Gomes Figueira e Helena de Paiva,  
sobrinho de Agostinho de Paiva I,  

irmão de Teresa de Paiva, e Madres Maria Xavier da 
Conceição e Roza Antónia de Jesus, religiosas no Mosteiro 
de N.ª Sr.ª de Campos de Sandelgas (Ordem Terceira de 

São Francisco) 
Primo de Luíza Maria de São João Baptista, também religiosa 

oficial de olaria branca 
oficial do oficio de olaria branca 

oleiro de louça branca 
mestre de olaria branca 

mestre oleiro 
mestre olaria 

mordomo da confraria de Santa Justa e 

25/04/1729 
10/03/1734 
11/09/1744 
25/06/1745 
14/03/1748 
03/10/1950 
16/07/1756 

Coimbra 
 
 
 
Pontinha 
 
 

PAIS et alli, 2007: 
141. 

oficial de oleiro, 
atv.11.01.1728-1737 

∞11.01.1728 
Sta. Cruz 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Recolhida no Mosteiro de Sandelgas 
 

Filhos: Bento Gomes Figueira 
Manoel Gomes Figueira† 

Santa Rufina  
oleiro 

mestre de tendas de olaria branca 
mestre de tenda de olaria 
mestre de tendas de olaria 

 
07/09/1757 
02/05/1760 

 
18/09/1760 
29/07/1770 
08/05/1772 
01/02/1784 

 
 
 
 
 
 
R. Tingerodilhas 
R. Tingerodilhas 
R. da Gala 

Bernardo Cardoso oficial de olaria branca 
oficial do oficio de olaria branca 

25/04/1729 
10/03/1734 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
141. 

pintor de louça, 
atv.30.06.1729-

07.08.1741 
Alexandre Duarte 
∞Narciza Freire 

oficial de olaria branca 
pintor de louça 

mestre/ oficial do oficio de olaria branca 

25/04/1729 
25/07/1730 
10/03/1734 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
141. 

pintor de louça, 
atv. 20.01.1731 

Joam Nunes oleiro 
oleiro de vermelho 

22/06/1729 
07/08/1734 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
141. 

oleiro de vermelho, 
atv. 12.01.1727-

15.10.1730 
Joam Pereira 

Filhos: Manoel Pereira 
oleiro 

 
oleiro 

(assistente nas tendas de Agostinho de 
Paiva II) 

 
oleiro 

oleiro de branco 

16/09/1729 
13/09/1742 
16/03/1745 

 
 

04/10/1745 
14/03/1748 
21/05/1748 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
142. 

oleiro, 
atv. 06.05.1739 

Antonio Alvares oleiro 16/09/1729 Coimbra _ 
Manoel de Oliveira dos Reis pintor de louça 16/09/1733 Coimbra PAIS et alli, 2007: 
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142. 
pintor de louça, 

atv. 1738-23.11.1744 
Miguel Ramos 

∞ Maria de Oliveira 
Miguel Ramos† 

mestre de tendas de olaria de branco 10/03/1734 
 

04/10/1745 

Coimbra 
 
Terreiro das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 
141. 

mestre de tendas de 
olaria, 

atv. 03.09.1730 
Manoel Duarte 

Rangel 
1.º ∞Antónia Simois 

1763 2.º∞ Teresa de Jesus? 
1777 3.º∞ Rita Maria 

Filhos: Thereza Duarte;  
Netos: Benta Roza da Rainha Santa 

 
Manuel Duarte Rangel† 

oficial  
do oficio de olaria branca 

oleiro de louça branca 
mestre de tendas de olaria 

10/03/1734 
 

16/02/1742 
21/02/1753 

 
 
 

10/10/1780 

Coimbra 
 
R. da Gala 
R. das Padeiras 
 
 
 
R. da Moeda 

PAIS et alli, 2007: 
141, 143, 144. 

Manuel Duarte oleiro, 
atv. 10.10.1734; 

Manuel D. Rangel, 
mestre de tendas de 
olaria ∞ Antonia S. 

atv.19.02.1732-1771; 
Manuel Duarte Rangel 

oleiro, 
atv. 20.06.1763 

Manuel Duarte Rangel 
oleiro, 

atv. 02.05.1777 
Manoel Leal 

∞ Thereza Duarte 
Filhos: Luíza Teresa de Jesus; Benta Joaquina 

da Rainha Santa; Roza de Santa Rita 
 
 
 
 
 
 
 

mestre do oficio de olaria branca 
mestre de olaria branca 

 
 

mestre de tendas de olaria branca 
mestre de louça branca 

mestre de tendas de olaria branca 
mestre de tendas de olaria 

mestre de tendas de olaria branca 

10/03/1734 
07/07/1734 

 
03/12/1734 
11/06/1739 

 
22/10/1741 
25/06/1745 

 
12/05/1746 

Coimbra 
R. da Pontinha 
R. da Moeda 
 
 
 
R. da Moeda 

ALMEIDA, 1971: tomo 
II, 421. 

atv. 1724. 
ALMEIDA, 1974: 77-78 

mestre de tendas de 
olaria, atv. 1729. 

PAIS et alli, 2007: 
142 

mestre de olaria 
branca, atv.12.11.1735-



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

 
 

Manoel Leal† 

08/01/1747 
 

26/10/1759 

08.04.1742 
 

Manoel Carvalho 
∞ Brazia Simois (2.º casamento) 

oficial do oficio de olaria branca 
oleiro 

oleiro de branco 
mestre de tendas de olarias 

mestre oleiro de louça branca 
oleiro de louça branca 

mestre de tendas de louça branca 
mestre de olaria branca 

mestre de tendas de olaria 
mestre de tendas de louça branca 

mestre de olaria branca 
mestre de tendas de olaria 

10/03/1734 
03/03/1736 
27/04/1740 
07/12/1740 
22/10/1741 
28/06/1743 
07/09/1743 
28/07/1744 
08/01/1745 
02/03/1745 
16/03/1745 
22/02/1746 
01/07/1747 
30/12/1750 

Coimbra 
 
R. dos Sapateiros 
R. João de Cabreira 
 
 
R. da Moeda 

PAIS et alli, 2007: 
142 

oleiro, atv.15.11.1739 

Manoel Marques (II) Perdigão? 
1727 1.º∞ Maria da Conceição 
1739 2.º∞ Antónia da Conceição 

 
 

Manoel Marques† 

oficial do oficio de olaria branca 
mestre de tendas de olaria 

oleiro 
 

10/03/1734 
29/07/1770 

06/1779 
06/08/1783 
25/08/1783 
03/09/1783 

Coimbra 
 
 
R. da Gala 
Terreiro das Olarias 
 

PAIS et alli, 2007: 
142, 150. 

oleiro, atv.28.08.1727-
1740 

Miguel da Costa (Brioso?) 
1718 ∞ Maria João Ferreira 

oficial do oficio de olaria branca 10/03/1734 Coimbra PAIS et alli, 2007: 
140 

oleiro, atv.04.04.1726-
†12.05.1749 
∞17.02.1718 

Manoel Lucas mestre do oficio de olaria branca 10/03/1734 Coimbra 
 

PAIS et alli, 2007: 
141 

mestre de tendas de 
oleiro, atv.21.11.1728-

09.02.1733 
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João Francisco oleiro 
oficial de pintor de louça 

19/11/1734 
28/06/1743 

Coimbra _ 

Antonio Alves pintor de louça 04/01/1735 Coimbra _ 
Manuel da Costa Brioso (ca.1708-†1783) 

1758∞ Engrácia Maria (2.º casamento) 
 
 
 
 
 

 
Manuel da Costa Brioso† 

_ 
offecial de olaria branca 

mestre de tendas de olaria 
mestre oleiro 

mestre de tendas 
 
 
 

mestre de tendas de olaria 
 

30/07/1738 
12/04/1756 
29/07/1770 
08/05/1772 
18/08/1779 
07/09/1779 
10/05/1780 
25/08/1783 
03/09/1783 
03/07/1784 
18/01/1785 

Coimbra 
Olarias 
 
R. Tingerodilhas 

PAIS et alli, 2007: 
142. 

oleiro, atv.1741 
†22.09.1773 

(!possível gralha, deve 
ler-se 1783) 

Obra de azulejo da 
Universidade 

atv. 1775 
azulejos que fez para a 
sala do palácio mediata 

à capela 
Vd. Vol.2, Secção 2, 

Doc. 12. 
Fábrica de Telha da 

Universidade 
atv.1776 

Administrador 
Vd. Vol.2, Secção 2, 

Doc.16 
Pedro Francisco 
∞ Thereza de Jesus 

oleiro de branco 01/11/1739 Coimbra PAIS et alli, 2007: 
142. 

oleiro, atv.12.11.1735-
11.07.1740 

Manoel Leal pintor de louça 07/12/1740 Coimbra _ 
Agostinho de Paiva II (filho) 

 (ca.1702-†1757) 
1740∞ Engrácia Maria (1.º casamento) 

Filhos: Maria do Rosário, Luíza Josefa de Paiva 

mestre oleiro de louça branca 
 
 

mestre de olaria branca 

22/10/1741 
 
 

20/05/1743 

Coimbra/R. João Cabreira 
R. da Moeda 
 
Bairro das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 
139. 

mestre de tendas, 
∞10.05.1740 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

e Benta Joaquina de Paiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agostinho de Paiva (II) † 

mestre de oleirias e azullijador 
alferes 

 
mestre de olaria branca 
alferes da Ordemnança 

 
mestre de tendas de olaria 

 

02/04/1745 
29/12/1745 
22/02/1746 
14/10/1746 
14/03/1748 
26/04/1748 
12/02/1757 
02/05/1760 
18/09/1760 

 
R. da Moeda (ao Padrão) 
R. Moeda (ao Padrão) 
 
 
Pontinha 
Pontinha 
Terreiro das Olarias 
R. Pedro Torneiro 

†13.08.1757 
 

Manoel Soares Tibao ofecial de oleiro 
oleiro 

22/10/1741 
14/03/1748 
02/08/1789 

Coimbra 
 
R. da Moeda 

_ 

Manoel Lopes pintor de louça 22/10/1741 
04/10/1745 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
142. 

oleiro, atv.11.06.1741 
Antonio Marques 

1734∞ Maria (de Jesus) Carvalha 
oleiro 31/07/1742 Coimbra PAIS et alli, 2007: 

141. 
oleiro, atv.10.10.1734 

∞10.10.1734 
Gualter Pereira 
∞ Helena Maria 

oleiro de louça branca 
oleiro 

13/09/1742 
13/09/1742 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
141. 

oficial de oleiro, 
atv.13.10.1732- 

03.09.1741 
Bernardo do Rego 
1741∞ Eufémia Maria 

oleiro 
azulligador 

pintor de azulejo 

11/09/1744 
21/05/1748 
09/06/1751 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
142. 

oficial de azulejador, 
atv.05.12.1741-

30.08.1747 
∞10.05.1741 

Bento José do Rego azollijador 07/11/1744 Coimbra PAIS et alli, 2007: 



 
AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801) 

Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia. 
□□□ 

769 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

1735∞ Bernarda Maria 
Filhos: Teresa Rosa 

 
mordomo de Santa Justa e Santa Rufina 

20/05/1754 
16/07/1756 

R. Tingerodilhas  142. 
ladrilhador de azulejos, 

atv.04.09.1737-
10.07.1756 
∞02.01.1735 

Domingos Francisco 
1708 ∞ Maria Francica 

oleiro 
assistente nas tendas de Agostinho de 

Paiva II 
 

oleiro de branco 

16/03/1745 
 
 

02/04/1745 
20/12/1760 

Coimbra 
 
 
 
R. da Gala 

PAIS et alli, 2007: 
142. 

oleiro, 
∞23.01.1708 

atv.01.08.1742 
Domingos Francisco 
∞ Josefa dos Santos 

pintor de louça 03/07/1784 
23/01/1786 
02/08/1789 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
142. 

oleiro, 
atv. 12.04.1793 

Joam Castanheira oleiro 
(no entorno de Manoel Carvalho) 

 

16/03/1745 Coimbra PAIS et alli, 2007: 
142. 

oleiro, atv. 25.11.1742 
Manoel de Oliveira  

o rato 
oleiro 04/10/1745 Coimbra 

Terreiro das Olarias 
PAIS et alli, 2007: 

149, 141. 
Manuel Oliveira de 
Almeida «o Rato», 
oficial de oleiro de 

branco, atv. 15.04.1720 
Manuel de Oliveira 

oleiro 
∞ Maria de Oliveira 

atv.1727-1733 
Francisco de Oliveira Branco pintor de louça 04/10/1745 

23/03/1792 
Coimbra 
R. Tingerodilhas 

_ 

Domingos da Costa oleiro 06/05/1746 Coimbra _ 
Callistro Gomes offecial de oleiro 12/05/1746 Coimbra _ 

António Fernandes Mergulhão offecial de oleiro 12/05/1746 Coimbra _ 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Agostinho Fernandes de São Francisco offecial de oleiro 12/05/1746 Coimbra PAIS et alli, 2007: 
143. 

Agostinho Fernandes 
pintor de louça,  
∞Maria Cardosa 
atv. 15.03.1748-

03.04.1773 
Joaquim das Neves oleiro 20/12/1746 Coimbra _ 

José de Almeida oleiro 
offecial de oleiro de branco 

22/02/1747 
14/06/1748 

Coimbra _ 

Jerónimo Rodrigues oleiro de vermelho 19/05/1747 Coimbra _ 
Manoel de Oliveira Reimão 
∞ Maria dos Martires Santos 

oleiro de vermelho 
mestre de tendas de olaria 

19/05/1747 
12/02/1757 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
142. 

oleiro, atv. 20.12.1739-
04.11.1785 

Manoel Dias oficial de olaria branca 01/07/1747 Coimbra _ 
Pedro Rodrigues 

∞Thereza Maria Ignacia 
Filhos: Manoel Rodrigues 

oficial de olaria branca 
offecial de oleiro de branco 
mestre de tendas de olaria 

mestre oleiro 
mestre de tendas de olaria 

mestre de tendas de olaria branca 
mestre de tendas 

01/07/1747 
02/05/1760 
29/07/1770 
08/05/1772 
04/12/1778 
03/02/1785 
08/01/1786 

Coimbra 
R. Pedro Torneiro 
 
R. Tingerodilhas 
 
 
Coimbra (Santa Cruz) 

_ 

Joam Zuzarte† 
∞Maria de Jesus 

oleiro 03/11/1747 Coimbra _ 

Joam Marques 
∞ Thereza Lopes 

oleiro 14/03/1748 Coimbra 
Pontinha 

PAIS et alli, 2007: 
142. 

oleiro, atv. 20.10.1738-
12.10.1762 

Felix Cardoso travalhador (sic)de barro 14/03/1748 Coimbra _ 
Joseph Carvalho 
∞Josefa da Cruz 

oleiro 31/05/1748 Coimbra _ 

Manuel Pereira de Sousa pintor de louça 14/06/1748 Coimbra _ 
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José Rodrigues Crespo pintor de louça 14/06/1748 Coimbra _ 
Joaquim Pereira e Sousa pintor de olaria 21/02/1753 Coimbra _ 

Gonçalo da Rocha pintor de olaria 21/02/1753 Coimbra _ 
António Gomes Martins 

∞ Maria Simões 
pintor de louça 20/05/1754 Coimbra PAIS et alli, 2007: 

144. 
oleiro, atv. 04.08.1770 

Paulo José offecial de oleiro de barro vermelho 05/09/1754 Coimbra _ 
Manuel Vaz offecial de oleiro de barro vermelho 05/09/1754 Coimbra _ 

José da Piedade offecial de oleiro 15/04/1755 Coimbra _ 
Manoel Ribeiro pintor de louça 09/07/1757 Coimbra PAIS et alli, 2007: 

143. 
pintor de louça, atv. 

12.02.1749 
Jorge Marques (II) 
∞ Catherina Soares 
Filhos: Roza Soares 
Jorge Marques† 

offecial de olaria branca 21/03/1759 
 
 

08/05/1785 

Coimbra 
 
 
R. de João Cabreira 

_ 

João Sebastião trabalhador do oficio de olaria branca 21/03/1759 Coimbra _ 
Salvador de Souza Carvalho  

(ca.1721-†1810) 
∞ Tereza Roza 

 
pintor de azulejo 

mestre de tendas de olaria 
pintor de azuleijo 

pintor 
mestre pintor 

mestre de tendas de olaria 

18/06/1759 
18/09/1760 
29/07/1770 
07/09/1772 
22/11/1774 
03/12/1774 
11/04/1775 
29/10/1775 
01/12/1779 
28/07/1781 
08/05/1785 
02/08/1789 
20/11/1794 

Coimbra 
Terreiro de São Miguel? 
 
 
olival ao Rego do Bomfim 
 
olival no lemite de Eiras 
 
 
Terreiro das Olarias 
R. João de Cabreira 
Terreiro das Olarias/ 
R. da Moeda 

GARCIA, 1923: 
Salvador de Sousa, 

atv.1767 
PAIS et alli, 2007: 

143. 
Souza Carvalho pintor 

azulejo,  
atv. 10.07.1756-

13.01.1810; 
Salvador de Sousa 

Carvalho 
pintor de louça, atv. 

10.07.1756-
13.01.1810; 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

∞10.07.1756 
†13.01.1810. 

Obra de azulejo da 
Universidade 

atv. 1773-1775 
pintor de azulejo 

Vd. Vol.2, Secção 2, 
Doc. 3,11. 12 

Fábrica de Telha da 
Universidade 

atv.1773 
assina documentos de 

pagamento; 
de administrar a dita 

fabrica e da factura da 
mesma: adeministrador 

da fabrica 
Vd. Vol.2, Secção 2, 

Doc.5- 10,  
Joze Homem Freire de Figueiredo oleiro 18/06/1759 Coimbra _ 

José da Cruz† 
∞ Rosa de Santo António ? 

oleiro de branco 18/09/1760 R. Tingerodilhas PAIS et alli, 2007:140. 
oleiro de branco, atv. 
12.05.1726-12.1743 

Manoel de Oliveira Branco offecial de olaria branca 16/08/1761 
28/11/1761 

Coimbra (Santa Justa) _ 

Domingos Martins oleiro de vermelho 16/09/1761 Coimbra (S. João de Santa Cruz) _ 
João Domingues† 

∞ Luisa de Santo António 
oleiro 04/05/1762 Coimbra _ 

Antonio Ferreira oleiro de vermelho 04/05/1762 Coimbra (Santa Cruz) _ 
João Evangelista pintor de azuleijo 20/03/1766 Coimbra (São Cristóvão) _ 

José Pinheiro oleiro de olaria branca 01/08/1767 Coimbra/ R. João de Cabreira _ 
Manuel Denis oleiro 28/11/1767 

20/05/1789 
Coimbra _ 
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Joaquim António oleiro 28/11/1767 Coimbra _ 
Manuel de Paiva Cardoso 

(Manoel Cardozo) 
Tio de Manoel Cardozo Barreto 

mestre de tendas de olaria 
mestre de tendas de olaria vermelha 

29/07/1770 
23/03/1792 
23/03/1792 

Coimbra _ 

Joanna Freire mestre de tendas de olaria 29/07/1770 Coimbra _ 
Antonia Simois mestre de tendas de olaria 29/07/1770 Coimbra _ 

Manoel de Samthiago oleiro 
oleiro 

25/11/1772 
18/08/1779 
08/05/1785 

Coimbra 
 
R. João de Cabreira 

PAIS et alli, 2007:143, 
144. 

Manuel de Santiago 
oleiro, atv. 1757 
∞ Maria Leal; 

Manuel de Santiago, 
oleiro atv.1774-1786 

∞ Teresa da 
Conceição 

Fábrica de Telha da 
Universidade 

atv.1773-1776 
operário de vidrar e 

enfornar e cozer 
Oficial de enfornar e 

cozer 
Ofecial que enforna os 
fornos e vidra a telha 

para os mesmos 
Informador por 

impreitada 
Vd. Vol.2, Secção 2, 

Doc.7, 9, 16 
Francisco José da Costa 

∞Thereza Rosa 
pintor de louça 

oleiro 
28/05/1773 
21/02/1799 
05/03/1799 

Coimbra 
R. Tingerodilhas 

_ 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Joze Antonio Lial pintor de louça 
(no entorno de Salvador de Sousa 

Carvalho) 

03/12/1774 
28/07/1781 

Coimbra _ 

António de Figueiredo 
∞ Josepha Thereza de Nossa Senhora 

pintor de louça 
(no entorno de Salvador de Sousa 

Carvalho) 

03/12/1774 
28/07/1781 

Coimbra GARCIA, 1923: 327. 
em 11.02.1767 

morador e assistente 
na Fornalhinha 

PAIS et alli, 2007:143, 
141. 

Antonio de Figueiredo 
pintor, atv. 1733-1767 

Manuel da Costa (Brioso) o velho 
1752 ∞Theodora Correia 

Filho: Manuel da Costa o novo 

pintor de louça 21/02/1776 
22/03/1783 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 
144,149. 

∞ 03.09.1752 
Vd. Vol.2, Secção 2, 

Doc.1 
atv. ca.1773 

R. João Cabreira 
Manuel da Costa o novo 
1790 ∞ Maria Joaquina 

pintor de louça 21/02/1776 Coimbra PAIS et alli, 2007: 144. 
Manuel da Costa oleiro, 

∞Maria Joaquina 
23.01.1790  

Vd. Vol.2, Secção 2, 
Doc.1 

atv. ca.1773 
R. João Cabreira 

Antonio de Affonseca oleiro 21/02/1776 Coimbra (Santa Justa) PAIS et alli, 2007: 144. 
atv. 1776 

Dionísio da Costa Brioso 
1763 ∞ Maria da Conceição 

 
 
 

 
oleiro 

 
mestre de tendas de olaria 

mestre de tendas 

25/11/1772 
06/03/1776 
18/01/1785 
06/02/1788 
27/05/1792 

Coimbra/ Olarias 
Coimbra 
 
 
Coimbra (S. João de Santa Cruz) 

LOUREIRO, 1964: 183. 
mestre de olaria de 

barro vermelho, 
atv.1781 

PAIS et alli, 2007: 143. 



 
AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801) 

Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia. 
□□□ 

775 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

 
 

Dionísio da Costa Brioso † ca.1810 

05/03/1799 atv. 1765 
∞ 12.12.1763 

† ca.1810 
Manoel Ferreira (II) pintor de louça 

 
 

oleiro 

04/01/1777 
10/05/1780 
01/02/1784 
20/08/1794 
24/06/1795 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 143. 
atv. 20.06.1748-

11.11.1800 
† 11.11.1800 

Sta.Cruz 
Antonio Thomaz 
∞Maria Joaquina 

pintor de louça 12/02/1777 
19/05/1782 
28/09/1786 
25/07/1793 
17/09/1793 

Coimbra 
Coimbra (Santa Justa) 
 
Olarias 

PAIS et alli, 2007: 145. 
oleiro, 

atv. 16.05.1802 

Bernardo Rodrigues 
Filho de António Rodrigues e Barbara da 

Conceição 
1783 ∞ Sebastiana Ferreira, viúva 

oleiro 
 

mestre de olaria 
mestre de tendas de olaria 

 
oleiro 

06/1779 
 

22/02/1789 
01/02/1791 
23/03/1792 
24/06/1795 
15/06/1796 
18/01/1797 

Coimbra 
R. da Moeda 
 
 
 
 
 
Rua da Moeda 

PAIS et alli, 2007: 144. 
atv. 06.11.1783 
∞ 06.11.1783 

Manoel da Cruz (Valle) (atv.1773-1796) 
Natural de Lisboa 

azolejador 
 

mestre de azulejo 

15/09/1780 
 

01/09/1796 

Coimbra  
R. João de Cabreira 

Obra de azulejo da 
Universidade 

atv.1773, 1774, 1775 
oficial que andou a 
assentar o azulejo; 

azulejador 
Vd. Vol.2, Secção 2, 

Doc.3, 11, 12 
Domingos de Oliveira Branco pintor de louça 

 
oleiro 

15/09/1780 
 

24/10/1791 

Coimbra 
Terreiro das Olarias 

_ 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Antonio dos Santos oleiro 15/09/1780 
 

15/04/1788 

Coimbra 
Terreiro das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 145. 
António dos Santos 

oleiro viúvo 
∞ 21.10.1802 Maria 

Isabel viúva 
José da Cruz 

Filhos: Benta Roza 
pintor de louça 15/09/1780 Coimbra _ 

António de Oliveira Reimão/ Raimão 
1758 ∞ Isabel da Cruz 

oleiro 03/07/1781 
01/02/1784 
18/10/1788 
23/05/1792 

Coimbra CARVALHO, 1910: 
115-118. 

atv.ca. 1810-1820 
PAIS et alli, 2007: 144. 

atv. 10.1782 
∞ 07.01.1758 

Sta. Cruz 
Joze Nunes oleiro 16/05/1782 

 
20/06/1786 
14/03/1793 

Coimbra 
R. João Cabreira 
Coimbra (Santa Justa) 

_ 

Antonio da Costa Freire oleiro 22/03/1783 Coimbra _ 
Alexandre da Cunha oleiro 22/03/1783 

03/07/1784 
29/09/1793 

Coimbra _ 

António de Oliveira oleiro 
 

mestre de olaria 

06/08/1783 
16/11/1785 
06/03/1791 

Coimbra _ 

António da Costa 
∞Anna Joaquina 

oleiro 
 

pintor de louça 
oleiro 

03/09/1783 
16/07/1786 
13/07/1790 
07/07/1791 

Coimbra _ 

José Duarte (Rangel) 
1744 ∞( M.ª) Thereza Ferreira (Briosa) 

Filhos: Antonio 

oleiro 
 
 

mestre de tendas de olaria de branco 

21/01/1784 
01/02/1784 

 
21/01/1785 

Coimbra 
R. da Gala 
R. de Tingerodilhas 

PAIS et alli, 2007: 142. 
José Duarte oleiro 
∞ 09.05.1744 
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mestre de tendas de olaria 
mestre de tendas de olaria branca 

 
08/08/1788 
09/10/1788 

Manoel Cardoso oleiro 27/01/1784 Coimbra (Santa Cruz) PAIS et alli, 2007: 144. 
Manuel Cardoso 

mestre de tendas R. da 
Gala 

atv. 03.08.1804 
Antonio Baptista pintor de louça 27/01/1784 

01/02/1784 
Coimbra (Santa Cruz) _ 

José Fernandes Damas 
∞ Rita Maria de Jesus 

mestre de tendas de olaria de branco 
oleiro 

 
 
 

oleiro 
mestre de tendas 

 
oleiro 

14/04/1784 
 

13/04/1785 
 

02/08/1789 
 

06/07/1790 
27/05/1792 

 
29/09/1793 

Coimbra 
 
Coimbra (S. João de Santa Cruz) 
Terreiro das Olarias/ 
R. da Moeda 
 
Coimbra (S. João de Santa Cruz) 

_ 

Manoel Pereira pintor de louça 14/04/1784 Coimbra _ 
Antonio (da Cruz) Pessoa 

∞ Cecília Rosa 
pintor de louça 01/07/1784 

21/02/1799 
05/03/1799 

Coimbra 
 
R. Tingerodilhas 

GARCIA, 1923: 327. 
a 11.02.1767 morador 
no Terreiro das Olarias 
PAIS et alli, 2007: 143. 

∞ Cecília Rosa 
Bento Francisco (dos Santos?) oleiro 03/07/1784 

29/09/1793 
Coimbra _ 

Bernardo Ferreira pintor de louça 18/01/1785 Coimbra PAIS et alli, 2007: 144. 
Bernardo Ferreira 

oleiro 
atv. 1776-09.04.1806 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Fábrica de Telha da 
Universidade 

atv.1773-1776 
oficial de fazer a telha; 

oficial de vidrar e 
enfornar os fornos;  

oficial de cozer e dar 
aviamento aos fornos 
Vd. Vol.2, Secção 2, 

Doc.6, 7, 9. 
Joze Pereira oleiro 18/01/1785 Coimbra PAIS et alli, 2007: 144. 

José Pereira pintor de 
louça, atv.1771 

Manoel Rodrigues 
Filho de Pedro Rodrigues 

 1760 ∞ Joanna Maria 

oleiro 03/02/1785 
25/05/1786 
17/06/1795 

Coimbra 
 
Terreiro das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 142. 
atv. 01.12.1743-

23.11.1760 
∞ 23.11.1760 

Sta. Cruz 
João Alves 

 
 
 

João Alves † 1811 

oleiro de branco 08/05/1785 Coimbra PAIS et alli, 2007: 145. 
João Alves oleiro 

† 06.06.1811 
Sta. Cruz 

João Gonçalves oleiro 08/01/1786 Coimbra _ 
Gaspar Rodrigues 
∞ Maria Thereza 

pintor de louça 
 

oleiro 
(no entorno do mestre de tendas de olaria de 

branco António José Duarte) 

04/07/1786 
27/05/1792 
14/03/1793 

Coimbra 
Coimbra (S. João de Santa Cruz) 

GARCIA, 1923: 327. 
a 11.02.1767 

assistente na Rua 
Velha dos Sapateiros  

Bento Joze Ferreira oleiro 28/08/1787 Coimbra PAIS et alli, 2007: 145. 
atv. 27.10.1803 -

10.10.1810 
Joaquim Simoens oleiro 07/12/1787 Coimbra _ 
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15/02/1792 
Joze Ricardo de Almeida Vidal 

∞ Joanna Ferreira 
 
 

mestre de tendas de olaria branca 
 

mestre de tendas 
mestre de tendas de olaria branca 

05/12/1787 
03/1788 

05/02/1791 
 

23/03/1792 
01/08/1793 
26/01/1797 

 
 

20/07/1797 
15/09/1798 

Coimbra 
R. de Tingerodilhas 
R. João Cabreira 
 
Rua deTingerodilhas 
 
Terreiro das Olarias 
assistentes ao fundo da Rua de 
Joam Cabreira 
 
Terreiro das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 145. 
atv.1804 

Joze Joaquim da Conceição pintor de louça 15/04/1788 
23/04/1790 

Coimbra 
Montarroio 

_ 

Joze Denis oleiro 26/04/1788 
20/05/1789 

Coimbra _ 

Joaquim Cardoso oleiro 26/04/1788 Coimbra _ 
Carlos Pereira oleiro 28/05/1788 Coimbra _ 

António Joze Duarte 
∞ Maria da Conceição 

pintor de louça 
mestre de tendas de olaria de branco 

 
 

mestre de fabrica de lousa branca 
mestre de tenda 

09/10/1788 
27/05/1792 
14/03/1793 
24/07/1794 

 
05/09/1795 

 
21/11/1799 

Coimbra 
R. da Gala 
R. da Madalena/R. da Gala 
R. de Tingerodilhas 
Terreiro das Olarias 
 
Rua da Gala 

SAMPAIO, 2006: II, 
272. 

atv.1805 

Dionizio Denis oleiro 20/05/1789 Coimbra _ 
Antonio Gomes official de oleiro 20/05/1789 Coimbra _ 
Andre Lourenço pintor de louça 02/08/1789 Coimbra _ 

Francisco Simoens pintor de louça 23/04/1790 Coimbra 
Terreiro das Olarias 

_ 

António José de Assumpção oleiro 26/05/1790 Coimbra (S. João de Santa Cruz) _ 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Manuel Cardoso de São Francisco oleiro 27/05/1790 Coimbra PAIS et alli, 2007: 145. 
atv. 06.10.1802 

Manoel Simoens (II) 
∞ Angelica Clara 

mestre de tendas de olaria de branco 
mestre de tendas 

05/02/1791 
 

01/08/1793 

Coimbra (Santa Justa) 
R. João Cabreira 

_ 

João de Mesquita mestre de tendas de olaria branca 12/03/1791 Coimbra (S. João de Santa Cruz) _ 
Luis Moreira oleiro 13/08/1791 Coimbra _ 

Aires Jose Pereira 
∞ Joaquina de Sam Joze 

pintor de louça 
 

mestre de tendas de olaria branca 

24/10/1791 
29/09/1793 
05/09/1795 

Coimbra 
R. Tingerodilhas 

Fábrica de Telha da 
Universidade  

oficial de fazer a telha;  
oficial de vidrar e 

enfornar os fornos; 
operário de vidrar e 
enfornar e cozer; 

enfornador 
trabalhador (sic) 
atv.1773-1776 

Vd. Vol.2, Secção 2, 
Doc.6, 7, 9, 13, 16. 

Manoel Pinto pintor de louça 24/10/1791 Coimbra _ 
Manoel Cerveira oleiro 14/11/1791 Coimbra _ 

Manoel Cardozo Barreto oleiro de branco 
oleiro 

23/03/1792 
24/06/1795 

Coimbra _ 

Marcos da Piedade pintor de louça 
oleiro 

(no entorno do mestre de tendas de olaria de 
branco António José Duarte) 

27/05/1792 
14/03/1793 

Coimbra (S. João de Santa Cruz) _ 

Francisco José Brandão 
1810 ∞ Maria Natividade Ferreira 

fabricante de loussa fina 13/05/1793 Coimbra PAIS et alli, 2007: 145. 
Francisco José 
Brandão oleiro 
∞ 04.02.1810 

Sta. Cruz 
António Rodrigues (II) pintor de louça 01/08/1793 Coimbra PAIS et alli, 2007: 145. 
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NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

∞ Bárbara da Conceição António Rodrigues 
oleiro 

atv. 06.11.1783 
Joaquim Lopes Gato oleiro 29/09/1793 Coimbra _ 

Dionizio Joze de (Sousa) Carvalho 
(ca.1759-atv.1800) 

Filho de Salvador de Sousa Carvalho 
∞ Joanna Perpetua 

 

mestre de fabrica de azulejo 
 

mestre de tendas de olaria branca 

20/11/1794 
24/06/1795 
24/03/1800 

Coimbra 
Terreiro das Olarias 

PAIS et alli, 2007: 89 
Batizado em 1759.  

SANTOS, 2011a: 211. 
atv. 1784. 

Fábrica de Telha da 
Universidade 

atv.1773-1774 
Dionizio Joze, oficial de 
fazer a telha, oficial de 

vidrar e enfornar e 
cozer; 

oficial de cozer e dar 
aviamento aos fornos 
Vd. Vol.2, Secção 2, 

Doc.6, 7, 9 
Manoel Rodrigues da Silva pintor de louça 13/04/1795 Coimbra _ 

Domingos Vandelli 
∞D. Felliciana Izabel Matilde 

_ 22/11/1796 Coimbra 
Rossio de Santa Clara 

_ 

Joseph Simoens  
o repolho 

oleiro 04/04/1798 
 

Coimbra PAIS et alli, 2007: 145. 
atv. 19.03.1808-

29.04.1808 
Manoel Joze de Abreu 

2.º?∞ Benta Roza da Rainha Santa 
mestre de tendas de olaria 01/03/1799 Terreiro da Fornalhinha PAIS et alli, 2007: 145. 

Manuel José de Abreu 
oleiro 

∞ 08.08.1774 
Mariana Teresa 

Sta. Cruz 
Vd. Vol.2, Secção 2, 



 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO DATAS DE 
ATIVIDADE 

LOCALIZAÇÃO OBS. 

Doc.1 
atv. ca.1773 

R. João Cabreira 
Manoel Rodrigues Lima pintor de lousa fina 27/11/1799 Coimbra _ 
Joaquim Simois Repolho oleiro 18/01/1800 Coimbra _ 
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ANEXO 3 
REPORTÓRIO ICONOGRÁFICO  

DA AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO SETECENTISTA 
TEMÁTICA RELIGIOSA 
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REPORTÓRIO ICONOGRÁFICO DA AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO SETECENTISTA 
TEMÁTICA RELIGIOSA – QUADRO SINÓTICO 

DESCRITIVO NÚCLEO CRONOLOGIA 

VE
TE

R
O

-T
ES

TA
M

EN
TÁ

R
IA

 

GÉNESIS Caim e Abel - Caim mata Abel (Gn 4: 8) EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
Construção da Arca de Noé (Gn 6:14-22) EARP11 1770 
História de 
José 
 
 
 

José conta o sonho aos irmãos  
(Gn 37: 2-11) 

 
 
 
 
 
 
 
EARPV2 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.º quartel séc. XVIII 

José metido no poço pelos irmãos 
(Gn 37:12-23) 
José vendido aos ismaelitas por vinte 
moedas de prata (Gn 37: 28) 
Os irmãos de José entregam a túnica 
a seu pai Jacob (Gn 37: 31-33) 
Os sonhos do Faraó (Gn 41: 1-36) 
José interpreta os sonhos do faraó 
(Gn 41: 14-36) 
José intendente do Egito 
(Gn 41: 44-57) 
Os irmãos de José vão buscar 
Benjamim (Gn 21: 29-38) 

ÊXODO Instituição da Páscoa/ Refeição Pascal dos Israelitas 
(Ex 12: 14-27) 

EARP1 1747 

Arca da Aliança (Ex 25:10-22) EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP1 1747 

NÚMEROS 
A História de Moisés 

Moisés brotando água na rocha do deserto  
(Nm 20: 7-11) 

EACMC26 1749 

LIVRO DE SAMUEL 
A História de David 

Os Filisteus devolvem a Arca aos Israelitas/ 
Transporte da Arca da Aliança (ISm 6:10) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 

David recusa as armas de Saúl (ISm 17: 38-39) EARP11 1770 
David devolve a Jerusalém a Arca da Aliança  
(IISm 6: 12-16) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 

Salomão senta sua mãe Betsabé à direita do seu 
trono (1Rs 2: 19-20)  

EARP11 1770 

DEUTEROCANÓNICOS Judite e a cabeça de Holofernes (Jdt 13: 3-12)  EARP11 1770 

REIS A Arca da Aliança transportada para o Templo  
(I Rs 8: 1-13) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP11 1770 

O 
profeta 
Elias 
 
 
 
 
 
 
 

O profeta Elias (segurando um livro e a 
espada de fogo) 

 
 
 
 
 
EACMC18 
 

 
 
 
 
 
3.º quartel séc. XVIII 
 

A prova de fogo após o nascimento de 
Elias 
Elias menino levado a Jerusalém  
Elias repreende Acab (I Rs 17, 20-38) 

Elias é mandado afastar por Deus (I Rs, 
19: 11-15) 
Elias junto da torrente de Querit  
(I Rs 17: 5-7) 
A visão da Nuvem (I Rs, 18: 42-45) 
Elias alimentado por um anjo/Elias 
adormecido à sombra de um junípero (I 
Rs, 19: 4-7) 

EARP1 1747 

Encontro de Elias e Eliseu (I Rs, 19: 19-
21) 

 
 
 
 
 
 
 
EACMC18 

 
 
 
 
 
 
 
3.º quartel séc. XVIII 

Elias constrói um convento no Monte 
Carmelo  
Elias profetisa a Acab uma morte 
semelhante a Nabot (IRs 21: 17) 
Elias impropera Acab pela vinha de Nabot 
(I Rs 21:20-27) 
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Elias anuncia a morte ao rei Acazias (I IRs 
1: 1-18) 

  

Elias arrebatado pelo carro de fogo  
(II Rs 2: 1-11) 
Descida de fogo sobre os exércitos de 
Acazias (II Rs 2: 2-15) 
Profecia da vinda futura de Elias (Ml 3: 
22-24; Mt17:10-12; Ap 11: 3-11) 

 
 
 
EACMC18 
 

 
 
 
3.º quartel séc. XVIII 
 

O corpo de Elias abandonado na praça 
(Ap11,8-10) 
Ressureição de Elias (Ap 11: 11) 
Vozes celestes chamam Elias ao céu 
(Ap11: 12-14) 
Elias na caverna do monte Horeb (I Rs 
19: 8-14) 

EARP53 3.º quartel século XVIII 

N
EO

-T
ES

TA
M

EN
TÁ

R
IA

 

SÃO JOÃO BAPTISTA São João Batista brincando com o Menino junto à 
Virgem 

EARP42 1746 

São João Baptista menino EARP52 3.º quartel séc. XVIII 
São João Baptista menino com o cordeiro e a cruz EARP50 1720-1724 

CICLOS MARIANOS Nascimento da Virgem 
(Proto-Evangelho de S.Tiago; Evangelho do Pseudo-
Mateus) 

EACMC8 Último quartel séc. XVIII 
EARP7 2.º quartel séc. XVIII 
EARP25 Último quartel séc. XVIII 
EARP31 1775-1776 

Apresentação da Virgem no Templo 
(Proto-Evangelho de S.Tiago; Evangelho do Pseudo-
Mateus) 

EACMC8 Último quartel séc. XVIII 
EARP11 1770 
EARP25 Último quartel séc. XVIII 
EARP31 1775-1776 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 
EARPV3 1790 
ED8 Último quartel séc. XVIII 

Desposórios da Virgem 
(Proto-Evangelho de S.Tiago; Evangelho do Pseudo-
Mateus; Evangelho de S. José Carpinteiro) 

EACMC8 Último quartel séc. XVIII 
EARP11 1770 
EARP25 Último quartel séc. XVIII 
EARP31 1775-1776 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 
EARPV3 1790 
ED8 Último quartel séc. XVIII 

Anunciação 
(Mt 1:18; Lc 1:26-38; Proto-Evangelho de S.Tiago; 
Evangelho do Pseudo-Mateus; Evangelho Arménio 
da Infância) 

EACMC8 Último quartel séc. XVIII 
EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC20 Último quartel séc. XVIII 
EACMC21 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel séc. XVIII 
EARP3 2.º quartel séc. XVIII 
EARP7 2.º quartel séc. XVIII 
EARP25 Último quartel séc. XVIII 
EARP31 1775-1776 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 
EARP43 3.º quartel século XVIII 
ED8 Último quartel séc. XVIII 

Visitação 
(Lc1:39-56; Proto-Evangelho de S.Tiago) 

EACMC8 Último quartel séc. XVIII 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 

EACMC20 Último quartel séc. XVIII 

EACMC21 3.º quartel séc. XVIII 

EACMC28 2.º quartel séc. XVIII 

EARP3 2.º quartel séc. XVIII 

EARP7 2.º quartel séc. XVIII 

EARP25 Último quartel séc. XVIII 

EARP31 1784 

EARP38 Último quartel séc. XVIII 

EARPV3 1790 
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ED8 Último quartel séc. XVIII 

Dormição da Virgem EARP11 1770 

EARP42 1746 

Assunção/ Imaculada Conceição EACMC8 Último quartel séc. XVIII 

EARP7 2.º quartel séc. XVIII 

EARP11 1770 
N.ª Sr.ª da Conceição com o Menino EARP16 3.º quartel séc. XVIII 

Nossa Senhora do Pilar EARP3 2.º quartel séc. XVIII 

EARP42 1746 

Nossa Senhora da Piedade EARP29 2.º quartel séc. XVIII 

EARP46 1746 

Nossa Senhora da Guia com o Menino EARP41 2.º quartel séc. XVIII 

Nossa Senhora das Dores EARP46 1746 
CICLOS 
CRISTOLÓGICOS 

INFÂNCIA DE 
CRISTO 

Natividade (Lc2: 1-7; Proto-
Evangelho de S.Tiago; 
Evangelho do Pseudo-Mateus) 

EARP3 2.º quartel séc. XVIII 

Aparição do Anjo aos Pastores 
(Lc2: 8-15) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 

Adoração dos Pastores 
(Lc 2: 6-20: Evangelho do 
Pseudo-Mateus) 

EACMC8 Último quartel séc. XVIII 
EACMC10 Último quartel séc. XVIII 
EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC15 Último quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel séc. XVIII 
EARP7 2.º quartel séc. XVIII 
EARP25 Último quartel séc. XVIII 
EARP28 Último quartel séc. XVIII 
EARP31 1784 
EARP35 3.º quartel século XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 
EARP43 3.º quartel século XVIII 
EARPV3 1790 
EARPV9 3.º quartel séc. XVIII 

Adoração dos Magos/ Epifania 
(Mt 2: 1-12; Proto-Evangelho 
de S.Tiago; Evangelho do 
Pseudo-Mateus) 

EACMC8 Último quartel séc. XVIII 
EACMC10 Último quartel séc. XVIII 
EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel século XVIII 
EARP3 2.º quartel séc. XVIII 
EARP7 2.º quartel séc. XVIII 
EARP28 Último quartel séc. XVIII 
EARP31 1784 
EARP35 3.º quartel século XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 
EARP50 1720-1724 
EARPV3 1790 

Circuncisão 
(Mt 2: 21; Evangelho do 
Pseudo-Mateus) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel séc. XVIII 
EARP31 1784 
EARP35 3.º quartel século XVIII 
EARP50 1720-1724 

Apresentação do Menino no 
Templo (Lc 2: 22; Evangelho do 
Pseudo-Mateus) 

EACMC8 Último quartel séc. XVIII 
EARP11 1770 
EARP31 1784 
EARP35 3.º quartel século XVIII 
ED8 Último quartel séc. XVIII 

O Massacre dos Inocentes 
(Mt2: 16-18) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP31 1784 

Fuga para o Egito / Queda dos 
Ídolos de Heliópolis 
(Mt 2: 13-16; Proto-Evangelho 
de S.Tiago; Evangelho do 

EACMC8 Último quartel séc. XVIII 
EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC15 Último quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel séc. XVIII 
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Pseudo-Mateus; Evangelho 
Arabe da Infância; Evangelho 
de S. José) 

EARP11 1770 
EARP31 1784 
EARP52 3.º quartel séc. XVIII 
EARPV3 1790 

Regresso da Fuga para o Egito 
(Mt 2: 19-23;Evangelho do 
Pseudo-Mateus; Evangelho de 
S. José) 

EARP31 1784 
EARP50 1720-1724 

Jesus entre os Doutores 
(Lc 2: 46-50) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP11 1770 

VIDA PUBLICA 
DE CRISTO 

Batismo de Cristo 
(Mt 3: 13-17; Mc 1: 9-11; Lc 3: 
21-22; Jo 1: 29-33) 

EACMC28 Último quartel séc. XVIII 
EARP31 1784 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 
EARP50 1720-1724 

Entrega das chaves a Pedro 
(Mt. 16,13-19) 

EARP50 3.º quartel do século 
XVIII 

Cristo em casa de Marta e 
Maria (Lc10, 38-42) 

EARP1 1747 

Parábolas . Parábola do filho 
pródigo 
(Lc 15: 11-32) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP4 3.º quartel séc. XVIII 

Milagres  
 
 

. Bodas de Canãa  
(Jo 2: 1-11) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP46 1746 

. Milagre da 
multiplicação dos 
pães e dos peixes 
(Mt 14: 15-21; Mt 
15: 32-38; Mc 6: 
34-44; Mc 8: 1-9; 
Lc 9: 12-17; Jo 6: 
3-14) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP46 1746 

PAIXÃO DE 
CRISTO 

. Entrada de Cristo em 
Jerusalém  
(Mt 21: 7-11; Mc 11: 7-10; Lc 
19: 35-44; Jo 12: 12-19) 

EARP49 2.º quartel séc.XVIII 

. Lava-pés (Jo 13: 4-12) EARP28 3.º quartel séc. XVIII 

. Última Ceia 
(Mt 26: 20-29; Mc 14:17-25; Lc 
22: 14--38; Jo 13-17:26; I Cor 
11: 23-26) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP16 3.º quartel séc. XVIII 
EARP28 Último quartel séc. XVIII 
EARP49 2.º quartel séc.XVIII 

. Oração no Horto 
(Mt 26: 36-45; Mc 14: 32-41; Lc 
22: 39-44; ) 

EARP14 2.º quartel séc. XVIII 
EARP28 3.º quartel séc. XVIII 
EARP31 1784 
EARP34 2.º quartel séc. XVIII 
EARP46 2.º quartel século XVIII 
EARP48 2.º quartel século XVIII 
EARPV1 3.º quartel século XVIII 
EARPV9 3.º quartel séc. XVIII 
ED14 2.º quartel séc. XVIII 

. Prisão de Cristo 
(Mt 26: 47-56; Mc 14, 43-50; Lc 
22: 47-53; Jo 18: 3-12) 

EARP14 2.º quartel séc. XVIII 
EARP34 2.º quartel séc. XVIII 
ED14 2.º quartel séc. XVIII 

. A negação de Pedro  
(Mt 26: 69-75; Mc 14: 54, 66-
72; Lc 22:54-57; Jo 18, 15-18, 
25-27) 

EARP31 1784 

. Cristo perante Pôncio Pilatos 
(Mt 27: 1-2, 11-14; Mc 15: 1-5; 
Lc 23: 1-5; Jo 18, 28-38) 

EARP28 3.º quartel séc. XVIII 
EARP31 1784 

. Coroação de Espinhos/ 
Senhor da Cana Verde 
(Mt 27: 29-30; Mc 15: 17-19; Jo 
19: 2) 

EACMC17 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC36 3.º quartel séc. XVIII 
EARP28 3.º quartel séc. XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 

. Flagelação EACMC18 3.º quartel séc .XVIII 
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(Mt 27:26; Jo 19: 1) EACMC36 3.º quartel séc. XVIII 
EARP14 2.º quartel séc. XVIII 
EARP28 3.º quartel séc. XVIII 
EARP34 2.º quartel séc. XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 
EARP46 2.º quartel séc. XVIII 
EARPV1 3.º quartel séc. XVIII 
EARPV9 3.º quartel séc. XVIII 
ED14 2.º quartel séc. XVIII 

 

 . Ecce Homo 
(Jo 19: 5-6) 

EARP28 3.º quartel séc. XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 

. Pôncio Pilatos lava as suas 
mãos (Mt 27:24) 

EARP28 3.º quartel séc. XVIII 

. Cristo no caminho do 
Calvário/ Cristo carregando a 
cruz 
(Mt 27: 32; Mc 15: 21; Lc 23: 
26-31; Jo 19: 17) 

EARP14 2.º quartel séc. XVIII 
EARP20 1782 
EARP28 3.º quartel séc. XVIII 
EARP31 1784 
EARPV1 3.º quartel século XVIII 
EARPV9 3.º quartel séc. XVIII 

. Cristo crucificado 
(Mt 27: 35-50; Mc 15: 22-37; Lc 
23: 33-36; Jo 19: 18-30) 

EARP28 3.º quartel séc. XVIII 
EARPV1 3.º quartel século XVIII 

. Morte de 
Cristo 

. A ressurreição dos 
santos no dia da 
morte de Cristo (Mt 
27: 52) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EACMC18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.º quartel séc. XVIII 

. O centurião 
lanceiro a cavalo 
(Jo 19: 34) 
. Soldados tiram 
sortes sobre a 
túnica de Cristo 
(Jo 19: 24) 
. José de Arimateia 
pede a pilatos o 
corpo de Cristo (Mt 
27: 58) 
. Soldados de 
pilatos guardam o 
túmulo de Cristo 
(Mt 27: 66) 
. O sol eclipsado (Lc 
23: 45) 
. O templo em ruína 
(Lc 23: 45) 

. Descimento da Cruz 
(Mc 15: 46; Lc 23: 53; Jo 19: 
38-39) 

EARP28 
 

3.º quartel séc. XVIII 
 

. Deposição no Túmulo 
( Mt 27: 59-60; Mc 15: 46-47; 
Lc 23: 53-55; Jo 19: 41-42;) 

GLORIFICAÇÃO 
DE CRISTO 

. Ressureição de Cristo 
Cristofanias Aparição a São 

Tiago Menor 
(1Co 15:7; 
Legenda Aurea) 

EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 

Pesca Milagrosa 
(Tiberíades) 
(Jo 21: 1-14 ) 

EARP50 1720-1724 

Pentecostes (Act 2: 1-4) EARP41 2.º quartel séc. XVIII 
APOCALIPSE ED11 2.º quartel século XVIII 

SÃO MIGUEL  
ARCANJO 

São Miguel matando o demónio (Ap.12: 7-9) EARP39 1733-1734 
EARP43 3.º quartel século XVIII 

ANJOS EARP41 2.º quartel séc. XVIII 
EARP50 1721-1724 

ALMAS DO PURGATÓRIO EARP43 3.º quartel século XVIII 
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H
AG

IO
G

R
ÁF

IC
A 

SÃO FRANCISCO 
 
 

Renúncia de São Francisco aos bens 
terrenos perante o Bispo 

EARP51 Década de 1770-1780 

São Francisco entrega as suas vestes a um 
pobre 

EACMC13 
 

3.º quartel séc. XVIII 
 

Clérigo aceitando dádiva de São Francisco – 
Restauro da Igreja de Assis 
São Francisco auxiliando um leproso EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
São Francisco entre os pobres EACMC13 3.º quartel séc. XVIII 
São Francisco em oração EARP51 

 
Década de 1770-1780 
 Pregação de São Francisco aos Irmãos 

São Francisco autoriza Santo António no 
ensino da Teologia 
São Francisco acolhendo Santa Clara 
São Francisco impondo o hábito aos irmãos 
terceiros 
Morte de São Francisco EACMC31 3.º quartel séc. XVIII 
Apoteose/ Glorificação de São Francisco EARP51 

 
Década de 1770-1780 
 A tentação de São Francisco ou o Milagre 

das silvas transformadas em Rosas 
São Francisco salva a Igreja – Sonho do 
Papa Inocêncio III 
Estigmatização de São Francisco EACMC31 3.º quartel séc. XVIII 

EARP51 Década de 1770-1780 
ED16 3.º quartel séc. XVIII 

São Francisco consolado pelos anjos EACMC7 2.º quartel séc. XVIII 
São Francisco confortado pelo anjo músico EARP51 Década de 1770-1780 
Aparição de São Francisco em Arles EACMC21 2.º quartel séc. XVIII 
Abertura do túmulo de São Francisco pelo 
Papa Nicolau V 

EACMC31 3.º quartel séc. XVIII 

SANTO ANTÓNIO Santo António toma o hábito franciscano EACMC21 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC31 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC31 2.º quartel séc. XVIII 

Aparição do Menino a Santo António  EACMC6 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC10 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC21 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC31 2.º quartel séc. XVIII 
EARP16 3.º quartel séc. XVIII 

Visão da Virgem e o Menino por Santo 
António 

EACMC10 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC31 3.º quartel séc. XVIII 
EARP42 1746 

Bilocação de Santo António EACMC21 2.º quartel séc. XVIII 
EARP25 Último quartel séc. XVIII 

Milagre de Santo António em Rimini – 
Pregação aos Peixes 

EACMC6 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC10 Último quartel séc. XVIII 
EACMC21 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC27 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC31 3.º quartel séc. XVIII 

Milagre da ilibação do pai de Santo António EACMC10 Último quartel séc. XVIII 
EACMC21 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC31 2.º quartel séc. XVIII 
EARP25 Último quartel séc. XVIII 

Milagre Eucarístico da Mula EACMC10 Finais do 1.º quartel séc. XVIII 
EACMC10 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC10 Último quartel séc. XVIII 
EACMC21 

(2) 
2.º quartel séc. XVIII 

EARP25 Último quartel séc. XVIII 
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Santo António cura um noviço tentado EACMC21 2.º quartel séc. XVIII 
Milagre do Pé Decepado EACMC10 Finais do 1.º quartel séc. XVIII 
Milagre da Comida envenenada EACMC31 3.º quartel séc. XVIII 

EACMC31 2.º quartel séc. XVIII 
Milagre da cura de um enfermo EARP25 Último quartel séc. XVIII 
O encontro de Santo António com São 
Francisco 

EACMC7 2.º quartel séc. XVIII 

Aparição de São Francisco a Santo António EARP25 
 

Último quartel séc. XVIII 
 Tentação de Santo António 

Embarque de Santo António para Marrocos 
Santo António em Oração EACMC10 Finais do 1.º quartel séc. XVIII 
Santo António e a Custódia Consagrada EACMC21 2.º quartel séc. XVIII 
Morte de Santo António EACMC10 Último quartel séc. XVIII 

EACMC21 2.º quartel séc. XVIII 
Santo António com o menino sobre livro e 
com a cruz e o lírio 

EACMC27 3.º quartel séc. XVIII 
EARPV9 3.º quartel séc. XVIII 

SÃO MARTINHO DE 
TOURS 

São Marinho partilhando a sua capa EARP46 
 

1746 
 Milagre da ressurreição de um neófito morto 

Missa de São Martinho EARP16 
 

3.º quartel séc. XVIII 
 São Martinho no leito de morte 

SÃO DOMINGOS DE 
GUSMÃO 

Aparição da Virgem do Rosário a São 
Domingos 
 

EACMC5 Último quartel séc. XVIII 
EARP16 3.º quartel séc. XVIII 

São Domingos e a prova de fogo EACMC5 Último quartel séc. XVIII 
SÃO TEOTÓNIO São Teotónio entrega o hábito de Cónego 

Regrante a D. Afonso Henriques na 
presença da imagem da Virgem 

EARP11 1770 

São Teotónio solicita a D. Afonso Henriques 
e seus barões a libertação dos cristãos 
moçárabes feitos cativos em Sevilha 

EARP50 
 

1720-1724 
 

São Teotónio lança os hábitos aos novos 
cónegos regrantes de Santa Cruz na 
presença de D. Afonso Henriques 
Intercessão de São Teotónio na tempestade 
marítima aquando da viagem para 
Jerusalém 

OUTRAS 
INVOCAÇÕES 

São Gonçalo de 
Amarante 

Milagre dos Peixes EACMC5 Último quartel séc. XVIII 

São Marçal EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
Santa Gertrudes 
São Gonçalo de Lagos EACMC28 

 
Último quartel séc. XVIII 
 São Nicolau Tolentino 

São Tomás de Aquino, Doctor Angelicus EACMC5 Último quartel séc. XVIII 
São João Evangelista EACMC20 

 
Último quartel séc. XVIII 
 São Marcos 

Santa Catarina EARP39 1738 
Aparição da Virgem a São Simão Stock/ 
Imposição do escapulário a São Simão 
Stock 

EARP53 3.º quartel séc. XVIII 
EARP42 
 

1746 
 

Aparição da Virgem a Santa Teresa de 
Ávila? 
São Diogo ED8 2.º quartel séc. XVIII 
São Cristovão carregando o Menino ao 
ombro 

ED12 2.º quartel séc.XVIII 

EM
BL

EM
ÁT

IC
A/

 
SI

M
BÓ

LI
C

A 

CRISTOLÓGICA Fénix EAC2 Inícios séc. XVIII 
EARP39 1738 
EARP40 1737-1738 

Pelicano EARP39 1738 
EARP40 1737-1738 

Sagrado Coração de Jesus – Amor Divino e 
a Alma Humana (Schola Cordis) 

ED8 Último quartel séc. XVIII 

Paixão Dados EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
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de 
Cristo 
 
 

EARP38 Último quartel séc. XVIII 
Cravos EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 

EACMC14 1.º quartel séc. XVIII 
EARP34 2.º quartel séc. XVIII 
ED14 2.º quartel séc. XVIII 

Escada EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP34 2.º quartel séc. XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 

Bolsa dos dinheiros de Judas EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 

Coroa de Espinhos EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC14 1.º quartel séc. XVIII 
EARP14 2.º quartel séc. XVIII 
EARP34 2.º quartel séc. XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 
ED14 2.º quartel séc. XVIII 

Chagas de Cristo EACMC12 
 

2.º quartel séc. XVIII 
 Martelo 

EACMC14 1.º quartel séc. XVIII 
EARP34 2.º quartel séc. XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 

Cana verde EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 

Coluna EACMC18 2.º quartel séc. XVIII 
EARP34 2.º quartel séc. XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 

Cordas EACMC18 2.º quartel séc. XVIII 
EARP14 2.º quartel séc. XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 

Açoite EACMC18 2.º quartel séc. XVIII 
EARP34 2.º quartel séc. XVIII 
EARP38 
 

Último quartel séc. XVIII 
 Turquês 

Candeia 
Galo 
Lança 

ED14 2.º quartel séc. XVIII 
Sudário EARP38 

 
Último quartel séc. XVIII 
 Túnica 

Cruz 
Esponja 

ED14 2.º quartel séc. XVIII 
Bandeja EARP38 

 
Último quartel séc. XVIII 
 Gomil 

Molhes de espinhos EACMC18 2.º quartel séc. XVIII 
MARIANA 
(Litanias) 

Cipreste EACMC5 Último quartel séc. XVIII 
EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC15 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC20 Último quartel séc. XVIII 
EACMC27 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel século XVIII 
EARP25 Último quartel séc. XVIII 
EARP27 Último quartel séc. XVIII 
EARP28 Último quartel séc. XVIII 
EARP52 3.º quartel séc. XVIII 

Açucena EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP28 Último quartel séc. XVIII 

Lírio EACMC5 Último quartel séc. XVIII 
EACMC15 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC20 Último quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel século XVIII 
EARP3 2.º quartel séc. XVIII 
EARP27 Último quartel séc. XVIII 
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EARP52 3.º quartel séc. XVIII 
ED11 3.º quartel séc. XVIII 

Palma EACMC12 
 

2.º quartel séc. XVIII 
 Poço 

EACMC28 2.º quartel século XVIII 
EARP6 1763 
EARP52 3.º quartel séc. XVIII 

Estrela EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC27 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel século XVIII 
EARP3 2.º quartel séc. XVIII 
EARP6 1763 

Lua EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel séc. XVIII 
EARP3 2.º quartel séc. XVIII 
EARP6 1763 
EARP27 Último quartel séc. XVIII 
EARP35 3.º quartel século XVIII 
EARP52 3.º quartel séc. XVIII 

Oliveira EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel séc. XVIII 
EARP27 Último quartel séc. XVIII 
EARP28 Último quartel séc. XVIII 
EARP52 3.º quartel séc. XVIII 

Palmeira EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel séc. XVIII 
EARP52 3.º quartel séc. XVIII 

Torre EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EARP6 1763 
EARP27 Último quartel séc. XVIII 
EARP28 Último quartel séc. XVIII 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 
EARP52 3.º quartel séc. XVIII 

Rosa EACMC27 3.º quartel séc. XVIII 
EARP3 2.º quartel séc. XVIII 
EARP6 1763 
EARP27 Último quartel séc. XVIII 
EARP52 3.º quartel séc. XVIII 

Sol EACMC28 2.º quartel séc. XVIII 
EARP3 2.º quartel séc. XVIII 
EARP6 1763 
EARP27 Último quartel séc. XVIII 
EARP35 3.º quartel século XVIII 

Coroa EACMC27 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC28 2.º quartel séc. XVIII 

Jardim murado – Hortus Conclusus EARP6 1763 
EARP46 2.º quartel século XVIII 

Cidade fortificada EARP6 
 

1763 
 Iniciais MA 

Âncora 
Nau 
Fonte – Fons Vitae 

EARP52 3.º quartel séc. XVIII 
Palmeira EARP6 

 
1763 
 Círio 

Espelho 
EARP52 3.º quartel séc. XVIII 

Porta do Céu – Porta Coeli EARP6 1763 
EARP38 Último quartel séc. XVIII 
EARP46 2.º quartel século XVIII 
EARP52 3.º quartel séc. XVIII 
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AGOSTINIANA Coração flamejante  
 
EACMC12 
 

 
 
2.º quartel séc. XVIII 
 

Coração alado 
Coração sobre livro 
Coração trespassado por flechas 

ANTONINA Cruz EACMC10 
 

Último quartel séc. XVIII 
 Lírio 

ER
EM

IT
AS

 

Eremitas em oração EACMC3 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC7 2.º quartel séc. XVIII 
EARP52 3.º quartel séc. XVIII 
ED15 2.º quartel séc. XVIII 

Eremitas em peregrinação EACMC10 2.º quartel séc. XVIII 
Eremita com livro e rosário apoiado em cajado EACMC31 

 
3.º quartel séc. XVIII 
 Eremita de pé lendo um livro apoiado num cajado 

Eremita em penitência EACMC31 2.º quartel séc. XVIII 
Eremita em oração erguendo crucifixo 

EARP52 3.º quartel séc. XVIII 
Eremita em oração com livro EACMC31 2.º quartel séc. XVIII 

EARP53 3.º quartel séc. XVIII 
ED15 2.º quartel séc. XVIII 

Eremita em oração perante cruz EARP53 3.º quartel séc. XVIII 
Eremita em oração numa gruta ED15 2.º quartel séc. XVIII 
Eremita em oração numa gruta perante crucifixo EARP53 3.º quartel século XVIII 
Eremita em oração numa gruta segurando uma cruz e um crânio EACMC31 2.º quartel séc. XVIII 
Eremita segurando um crânio EARP53 3.º quartel século XVIII 

ED15 2.º quartel séc. XVIII 
Eremita colhendo água EARP52 

 
3.º quartel séc. XVIII 
 Santa Maria Egipcíaca 
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REPORTÓRIO ICONOGRÁFICO DA AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO SETECENTISTA 
TEMÁTICA PROFANA – QUADRO SINÓTICO 

DESCRITIVO NÚCLEO CRONOLOGIA 

M
IT

O
LO

G
IA

 C
LÁ

SS
IC

A 

DIVINDADES DO 
PANTEÃO GRECO-LATINO 

Baco, Ceres e Vénus  
(Sino Cerere et Baccho friget Venus) 
Alegoria à Abundância 

EAC1 2.º quartel séc. XVIII 

Diana  Diana matando o Dragão EAC16 2.º quartel séc. XVIII 
EARP39 1733-1734 

Metamorfose de Acteon 
(Metamorfoses de Ovídio) 

EAC16 2.º quartel séc. XVIII 

Enfrentando o Leão e 
defendendo Endimião 
adormecido 

EARP39 1733-1734 

Neptuno (Água) EAC16 2.º quartel séc. XVIII 
Neptuno perseguindo Coronis (Ar) 
(Metamorfoses de Ovídio) 

EARP39 1733-1734 

Cortejo de Neptuno e Anfitrite (Água) 
Vulcano (Fogo)  

EAC16 
 
2.º quartel séc. XVIII Vénus (Terra) 

Juno (Ar) 
EARP39 1733-1734 

OUTROS Amazonas EAC16 2.º quartel séc. XVIII 
ED11 2.º quartel séc. XVIII 
ED13 1733-1734 

Orfeu EACMC10 3.º quartel séc. XVIII 
Píramo e Tisbe  
(Metamorfoses de Ovídio) 

EAC15 3.º quartel séc. XVIII 

C
O

ST
U

M
ES

 

FUNÇÕES E 
TIPOS SOCIAIS 

Áulico/ 
Cortesão 

Cena galante: Damas de penteado à 
la fontange (senhora e dama de 
companhia) junto a cavalheiro  

EAC1  2.º quartel séc. XVIII 

Casal tomando chá em jardim EAC15 3.º quartel séc. XVIII 
Figuras em traje galante EARP39 1733-1734 

EARP50 1720-1724 
Aproximação de carruagem a palácio ED15 2.º quartel séc. XVIII 
Fête Galante EAC15 3.º quartel séc. XVIII 

Cavaleiros EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
Bergeries EAC4  3.º quartel séc. XVIII 

Último quartel séc. XVIII 
EAC6  3.º quartel séc. XVIII 
EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
EAC14 3.º quartel séc. XVIII 
EAC15 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC9 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC23 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC27 3.º quartel séc. XVIII 

Caminheiros/ peregrinos EAC1 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC3 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC7 2.º quartel séc. XVIII 
EARP39 1733-1734 
ED15 2.º quartel séc. XVIII 

Lavadeiras EAC4 3.º quartel séc. XVIII 
Último quartel séc. XVIII 

EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC2 Último quartel séc. XVIII 

Fiadeiras EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC23 3.º quartel séc. XVIII 

Lavrador de arado EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
Serviçais (segurando um bolo, escaldando uma ave, 
assando uma ave) 

EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
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DIVERTIMENTOS JOGOS Jogo de bolas ou jogo da petanca EAC4 3.º quartel séc. XVIII 
Último quartel séc. XVIII 

EAC10 3.º quartel séc. XVIII 

Lançamento de papagaio EACMC27 3.º quartel séc. XVIII 

MÚSICA 
 
 

Gaiteiros  EAC1  2.º quartel séc. XVIII 
EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
EAC14 3.º quartel séc. XVIII 
EAC18 3.º quartel séc. XVIII 

Tocadores de charamela EAC4  3.º quartel séc. XVIII 
Último quartel séc. XVIII 

EACMC23 3.º quartel séc. XVIII 
Rabequistas/ Violinistas EAC4 3.º quartel séc. XVIII 

Último quartel séc. XVIII 
EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
EAC14 3.º quartel séc. XVIII 
EAC15 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC23 3.º quartel séc. XVIII 

Tocadores de guitarra  EAC15 3.º quartel séc. XVIII 
EARP39 
(Scaramuccia) 

1733-1734 

TEATRO Commedia dell’Arte 
 

Scaramuccia EARP39 1733-1734 

Guillot Gorju 

TAUROMAQUIA EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 

ESGRIMA EARP50 1720-1724 

CENAS DE CAÇA Caça à lebre 
 

EAC4 3.º quartel séc. XVIII 
Último quartel séc. XVIII 

EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC10 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC26 1749 

Caça ao javali  EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
EAC15 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC17 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC26 1749 
EARP50 1720-1724 

Caça ao veado EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
EAC14 3.º quartel séc. XVIII 
EAC17 3.º quartel séc. XVIII 
EAC20 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC11 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC26 2.º quartel séc. XVIII 

Caça ao urso EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC9 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC17 3.º quartel séc. XVIII 

Caça ao elefante EAC10 3.º quartel séc. XVIII 

EACMC11 3.º quartel séc. XVIII 

Caça à raposa EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC17 3.º quartel séc. XVIII 

Caça ao touro EACMC2 Último quartel séc. XVIII 
Caça à perdiz EACMC10 3.º quartel séc. XVIII 
Caça à avestruz EARP39 1733-1734 
Caça aos patos EACMC10 3.º quartel séc. XVIII 
Caça ao macaco EARP50 1720-1724 
Regresso da caça EAC15 3.º quartel séc. XVIII 
Caçadores EACMC17 3.º quartel séc. XVIII 

CENAS DE PESCA EAC4  3.º quartel séc. XVIII 
Último quartel séc. XVIII 

EAC9 3.º quartel séc. XVIII 
EAC10 3.º quartel séc. XVIII 
EAC14 3.º quartel séc. XVIII 
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EACMC3 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC9 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC10 3.º quartel séc. XVIII 
EARP39 1733-1734 
ED7  
MNMC 
inv.11229 

3.º quartel séc. XVIII 

ED8 3.º quartel séc. XVIII 
ED15 2.º quartel séc. XVIII 

PA
IS

AG
EM

 

TRECHOS URBANOS EAC4 3.º quartel séc. XVIII 
Último quartel séc. XVIII 

EACMC23 3.º quartel séc. XVIII 
TRECHOS CAMPESTRES EAC4  3.º quartel séc. XVIII 

Último quartel séc. XVIII 
EAC14 3.º quartel séc. XVIII 
EAC15 3.º quartel séc. XVIII 
EAC17 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC2 Último quartel séc. XVIII 
EACMC3 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC23 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC26 1749 
EACMC27 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC28 Último quartel séc. XVIII 
EARP3 2.º quartel séc. XVIII 
EARP39 1733-1734 
ED15 2.º quartel séc. XVIII 

Paisagem com luta entre touros EACMC26 1749 
Paisagem exótica com elefantes EACMC26 1749 

TRECHOS FLUVIAIS/MARÍTIMOS 
 
 
 
 

EAC4  3.º quartel séc. XVIII 
Último quartel séc. XVIII 

EAC9  3.º quartel séc. XVIII 
EAC14 3.º quartel séc. XVIII 
EAC17 3.º quartel séc. XVIII 
EAC18 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC2 Último quartel séc. XVIII 
EACMC26 1749 
EACMC27 3.º quartel séc. XVIII 
EACMC28 Último quartel séc. XVIII 

PAISAGENS DE CHINOISERIE EACMC12 2.º quartel séc. XVIII 

O
U

TR
O

S 
 

SIMBOLOGIA DO 
QUATERNÁRIO  

Quatro Elementos EAC16 2.º quartel séc. XVIII 
EACMC23 3.º quartel séc. XVIII 
EARP39 1733-1734 

Quatro Reis – Quatro Partes do Mundo EACMC23 3.º quartel séc. XVIII 
Quatro Estações EARP39 1733-1734 

ZODÍACO EAC14 3.º quartel séc. XVIII 

O 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. 

 
 
 
 
 
 
EAC16 

 
 
 
 
 
 
3.º quartel séc. XVIII 
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