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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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O azulejo em Portugal e no Brasil:
um meio de representação política em ambos os lados do Atlântico

Baroque Tiles in Portugal and Brazil: A Means of Political Representation 
on both sides of the Atlantic

Maria Teresa Canhoto Verão
Universidad de Évora, Portugal

teresaverao@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-6364-6242

Resumo
O azulejo barroco português, expressão singular 
da arte do país, dissemina-se por todo o território 
e império ultramarino, com presença particular-
mente expressiva no Brasil.
Quer esteja presente em igrejas, conventos ou ca-
sas senhoriais, o seu sentido alarga-se para além 
da função decorativa e de animação de vastos 
espaços parietais. De características eminente-
mente narrativas, vai ser portador de mensagens 
políticas e de afirmação social. Os ciclos narra-
tivos de eventos marcantes, da história recente 
ou longínqua, exaltam o poder da monarquia e 
da dinastia de Bragança, concedendo às elites o 
tão desejado ascende social.
Quatro conjuntos paradigmáticos são aqui ana-
lisados, verificando-se uma união de propósitos 
e significados: o claustro da Ordem Terceira de 
São Francisco de Salvador da Baía, a Portaria do 
mosteiro de São Vicente de Fora, o Palácio Almada 
em Lisboa e a Basílica Real de Castro Verde.

Palavras-chaves: azulejo, barroco, império portu-
guês, arte, poder.

Abstract
The Portuguese baroque tile, a unique expression 
of the country’s art, spread throughout the land and 
its empire overseas, with a particularly prominent 
presence in Brazil.
Whether present in churches, convents or manor 
houses, its meaning extends beyond its decorati-
ve function and animation of vast parietal spaces. 
Through its eminently narrative elements, it would 
become the bearer of political and social messages. 
The narrative cycles of remarkable events of recent 
and distant history extol the power of the monarchy 
and the Bragança dynasty, giving the elites much-
desired social ascendancy.
Four paradigmatic sets are analyzed here, with joint 
purposes and meanings: the cloister of the Third 
Order of Saint Francis of Salvador de Bahia, the 
entrance hall of the Monastery of São Vicente de 
Fora, the Almada Palace in Lisbon, and the Royal 
Basilica of Castro Verde.

Keywords: tile, baroque, Portuguese empire, art, 
power.
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A azulejaria esteve presente nos diversos domínios ultramarinos do im-
pério português, com especial incidência no Brasil. Unindo metrópole, 
colónias e ilhas atlânticas e diminuindo a distância entre os espaços do 
extenso território brasileiro, constituiu-se como elemento unificador.

 Os grandes conjuntos barrocos que encontramos no Brasil são 
todos resultantes de encomendas efectuadas na metrópole, onde se con-
centrava a produção. Lisboa era o grande centro produtivo de azulejaria, 
expedindo a sua produção para todo o território português, ilhas atlânticas 
e colónias. Outros pequenos núcleos produtivos existem no resto no país, 
sendo, no entanto, apenas de âmbito local e não apresentando idêntica 
qualidade. Já no território brasileiro não se verifica produção azulejar. 
De facto, apesar de encontrarmos escultores, entalhadores, douradores, 
pintores, de origem local ou vindos da metrópole, de maior ou menos 
mérito, não encontramos no Brasil produção de azulejos

 Estamos, então, perante uma recepção de obras artísticas feita 
apenas num sentido, sem repercussão na produção local nem originando 
miscigenação de formas. Não obstante, a chegada destas obras permite 
uma actualização artística, com assimilação dos modelos artísticos mais 
recentes, já que o espaço que medeia entre a encomenda, produção e a 
recepção é bastante curto.

 O aumento das encomendas de azulejos a Lisboa é particu-
larmente notório a partir do segundo terço do século XVIII, coincidindo 
com o aumento substancial da produção, e exigia uma articulação entre 
os responsáveis pela encomenda, autoridades civis e religiosas e os 
fornecedores da capital portuguesa. Os encomendadores definiam o 
programa e o espaço a revestir e os pintores responsabilizavam-se pela 
composição das cenas e motivos artísticos, utilizando fontes iconográficas 
pré-existentes.

 A cidade de Salvador possui das maiores e melhores colecções 
de azulejos do mundo português. Nos claustros da Irmandade da Ordem 
Terceira de São Francisco encontramos um raro e interessante conjun-
to, que iremos tratar, sendo de referir que, no vizinho convento de São 
Francisco se encontra o maior conjunto de azulejos fora do território 
português e o segundo maior conjunto no total, apenas ultrapassado 
pelo do mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa.
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 A construção dos espaços da 
Ordem Terceira data do início do sécu-
lo XVIII, sendo a igreja edificada entre 
1702 e 17031, prolongando-se a cons-
trução dos restantes espaços por mais 
alguns anos. O complexo possui diver-
sos conjuntos de azulejos, na entrada, 
na galeria da nave, em corredores, no 
claustro, sacristia, sala do consistório, 
sala do despacho e em diversos outros 
compartimentos.

 Nos azulejos do claustro repre-
senta-se a entrada solene de D. José e D. 
Mariana Vitória em Lisboa, por ocasião 
dos seus esponsórios em 17292. Tratou-
se de um duplo consórcio. O príncipe de 
Portugal desposaria D. Mariana Vitória 
de Bourbon, enquanto o príncipe caste-
lhano, D. Fernando, desposaria a prin-
cesa portuguesa D. Maria Bárbara de 
Bragança. A cerimónia e troca das prin-
cesas efectuou-se na fronteira do Caia, a 19 de Janeiro de 1729, segundo 
um estrito protocolo, tendo a ela assistido ambas as famílias reais. A 
entrada em Lisboa deu-se a 12 de Fevereiro e trata-se da última grande 
entrada régia efectuada em Portugal.

 Nos painéis desenrola-se, em episódios sucessivos, a travessia 
do Tejo entre o Montijo e Belém, o desembarque e o cortejo pelas ruas 
de Lisboa, até à chegada ao Terreiro do Paço. As carruagens passam 
sob arcos triunfais perante o olhar de fidalgos e espectadores anónimos. 
Entre integrantes do cortejo e os seus assistentes, de diversos estratos 
sociais, é toda a sociedade barroca que participa do acontecimento. O rei 
renova, assim, com esta sumptuosa exibição de forte aparato barroco, o 
pacto com os súbditos do reino.

1. Alves, Marieta. História da Venerável Ordem 3.ª da Penitência do Seráfico P.e São Fran-
cisco da Congregação da Bahia. Brasil, Editora Bahia Brasil, 1948, pág. 18.

2. Os episódios representados foram pela primeira vez identificados por João Pereira 
Dias. V.: Dias, João Pereira. “Os azulejos do claustro da Ordem Terceira de S. Fran-
cisco da Baía”, Belas Artes, 2.ª Série, n.º 7, 1954.

Acima Fig. 1. Cortejo, in Festa 
Barroca a Azul e Branco. Os 
Azulejos do Claustro e do 
Consistório da Ordem Terceira 
de São Francisco, São Salvador 
Da Bahia (Brasil), 2002.

Sob Fig. 2. Cortejo, in Festa 
Barroca a Azul e Branco. Os 
Azulejos do Claustro e do 
Consistório da Ordem Terceira 
de São Francisco, São Salvador 
Da Bahia (Brasil), 2002.



416

Espacios y muros del barroco iberoamericano

 A obra foi cuidadosamente pensada e planeada. Os painéis que 
encontramos no claustro estão perfeitamente adaptados aos espaços 
pré-existentes, paredes, janelas e portas, sendo as medidas dos espaços 
seguidas com rigor pêlos pintores de azulejos, que adaptaram as cenas 
à área que tinham disponível.

 Os painéis ocupam as quatro paredes do claustro, sem interru-
pções. As cercaduras que enquadram as cenas possuem volutas e festões 
de flores, com cartelas no centro seguradas por anjinhos e cariátides nas 
extremidades. Nelas despontam alguns dos elementos cenográficos que 
iremos ver nas cercaduras barrocas mais extrovertidas e complexas da 
“grande produção joanina”. 

 A panorâmica representada não tem correspondência com os 
edifícios que existiam na realidade, nem existe a preocupação de figurar 
os acidentes topográficos da cidade, não nos dando, pois, uma imagem 
fiel da Lisboa setecentista. Também o cortejo não foi representado com 
exactidão, tendo apenas sido representados alguns dos arcos, os mais 
elaborados3, talvez para simplificação do desenho ou por falta de espaço. 
No entanto, a representação dos arcos existentes parece basear-se em 
gravuras, dado os elementos iconográficos que apresentam.

 Usualmente, os painéis de azulejos eram compostos com base 
em gravuras, utilizadas de modo criativo na adaptação ao novo suporte 
parietal. Contudo, não possuímos representações gráficas do cortejo e 
apenas contamos com a existência do desenho de um dos arcos, que se 
encontra na Biblioteca Nacional de Lisboa. Embora as gravuras originais 
dos arcos triunfais apresentados pelos diversos ofícios e nações não 
tenham sido encontradas, elas terão existido, como dá nota uma carta 
de 19 de Janeiro de 1732 remetida pelo Secretário de Estado ao escrivão 
da Câmara, em que se refere que o Senado da Câmara terá enviado 
os desenhos dos arcos a Pedro Rocheford, provavelmente para serem 
transpostos em gravuras4. Os desenhos destes arcos estão atribuídos 
ao artista italiano Canevari, presente em Portugal entre os anos de 1727 
e 17325.

3. Santos Simões, J. M. dos. “Iconografia lisboa em azulejos no Brasil”, Dias, Vitor Sousa 
(ed.). Estudos de Azulejaria. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001, pág. 228.

4. Tendim, José Manuel. “O triunfo da festa barroca. A troca das princesas”, Pereira, 
João Castel-Branco (coord.). Arte Efémera em Portugal. Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2000, págs. 190-193.

5. Embora Santos Simões, seguindo a ideia de João Pereira Dias, os tenha atribuído a 
Pierre Antoine Quillard. Santos Simões, J. M. dos. Azulejaria Portuguesa no Brasil, 
(1500-1822). Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1965, pág. 117.
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 Nos azulejos, uma maior exactidão do desenho 
dos arcos por contraposição aos restantes elementos da 
composição, com a fraca representação dos edifícios e 
espaços da cidade, leva-nos a pensar que foi utilizada uma 
combinação de diversas gravuras, possivelmente com a 
representação imaginária dos diversos edifícios e paisa-
gens da cidade. A composição terá sido efectuada pelo 
próprio pintor, já que o cortejo, se tivermos em conta as 
descrições existentes nas fontes literárias, é simplificado 
para melhor leitura das cenas dos painéis.

 De entre as fontes literárias que falam do aconte-
cimento, destacamos a obra de Frei Joseph da Natividade, 
Fasto de Hymeneo, ou História panegyrica dos desposorios 
dos fidelissimos Reys de Portugal, nossos senhores, D. 
Joseph I e D. Maria Anna Vitória de Bourbon, que relata 
pormenorizadamente o evento, desde a partida de Lisboa para o Caia 
e a viagem de regresso, bem como o cortejo de recepção pelas ruas 
da cidade, até à chegada à Patriarcal e, após o Te Deum, à entrada no 
palácio da Ribeira6. Através dela, podemos verificar como o pintor de 
azulejos reproduz o percurso do cortejo tal como é descrito, apesar das 
supressões de parte dos arcos de arquitectura efémera e dos locais por 
onde passou a comitiva, além da pouca exactidão do cenário.

 Uma vez que os dados do Arquivo da Irmandade relativos a este 
período desapareceram no século XIX, não possuímos elementos seguros 
que nos permitam datar com segurança os painéis. No entanto, tendo 
em conta a repercussão que o acontecimento teve na Baía, bem como 
a vontade de perpetuar a memória do mesmo, os painéis terão sido 
encomendados pouco tempo depois, o que também podemos verificar 
com a análise dos aspectos formais, particularmente, das cercaduras 

6. Frei Joseph da Natividade descreve assim o cortejo: “continuando a Real entrada, que 
proseguio da Esperança pela Calçada do Combro, Rua direita do Loureto, Rua larga 
das Portas de Santa Catharina, Chiado, Rua nova do Almada, Rua nova dos ferros, 
Praça do Pelourinho, Terreiro do Paço, e Patriarcal. Havia-se levantado por todo 
este circuito arcos triunfaes, que se se coroavão com tremulantes estandartes, e naõ 
pareciaõ, senaõ arquitectados pela maõ da mesma opulência. Enchia os olhos, e toda 
a expectaçaõ tanta riqueza, tanta seda, e tanto palhetaõ de ouro. Na sua pintura, nas 
suas estátuas parece, que haviaõ trabalhado á competência os primeiros Corufêos 
de ambas aquellas insignes faculdades. Nas figuras, ideias, emblemas, epigramas, 
e inscripçoens que lhe serviaõ de alma, se apurou o mais levantado da fantasia, e 
discrição humana”, Natividade, Frei Joseph. Fasto de Hymeneo ou Historia Panegyrica 
dos Desposorios dos Fidelissimos Reys de Portugal, nossos Senhores, D. Joseph I. e D. 
Maria Anna de Borbon. Lisboa, Officina de Manoel Soares, 1752, págs. 322-323.

Fig. 3. Desenho. Biblioteca 
Nacional de Lisboa (Portugal).
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dos painéis, típicas deste período. A autoria, com base em elementos 
estilísticos, está atribuída ao pintor Valentim de Almeida7.

 Podemos ver a escolha do tema à luz do contexto político da 
Bahia. A sociedade baiana procurou associar-se aos diversos aconte-
cimentos da monarquia, demonstrando, através da realização de fes-
tividades semelhantes às que se produziam no reino por ocasião de 
casamentos régios, baptizados e mortes, a sua pertença no seio do 
império português.

 Verifica-se, desde o período pós-restauracionista, uma aproxi-
mação à monarquia, marcada pelo estreitamento da relação de interde-
pendência entre a colónia e a Coroa. Para a monarquia era útil a formação 
de uma elite que funcionasse como sua aliada localmente. Além disso, 
a elite baiana seguia o modelo político e ideológico da metrópole8. Ao 
acentuarem o poder da monarquia, os membros da elite afirmavam a sua 
pertença à classe nobiliárquica e ao topo da sociedade local. Também 
potenciavam a integração na hierarquia social do império9 daquela que 
era a segunda cidade em importância e dimensão do espaço transcon-
tinental português.

 Além da formação de uma elite local, que se pode equiparar à 
nobreza portuguesa, as principais funções governativas de Salvador da 
Bahia e a magistratura eram ocupadas por portugueses. Na composição 
da elite baiana entravam estes detentores de cargos burocráticos, os 
donos dos engenhos de açúcar e proprietários rurais, em grande parte 
já nascidos na colonia e que se encontravam no topo da pirâmide, bem 
como a classe dos comerciantes mais ricos, originários, na maioria, 
de Portugal10, a qual foi sendo paulatinamente assimilada, através de 

7. Meco, José. “A expansão da azulejaria portuguesa”, Oceanos, n.º 36-37, Oct/1998/
Marzo 1999. Festa Barroca a Azul e Branco: Os Azulejos do Claustro e do Consistório 
da Ordem Terceira de São Francisco, São Salvador Da Bahia. Lisboa, Fundação Ricardo 
do Espírito Santo Silva, 2002, págs. 46-47. Valentim de Almeida (1692-1779) foi um 
pintor de azulejos activo entre a segunda década do século XVIII e até depois do 
terramoto de 1775. A sua única obra documentada são os painéis do claustro da Sé 
do Porto, datados de entre 1729 e 1731, sendo, por isso, contemporâneos dos painéis 
do claustro da Ordem Terceira.

8. Krause, Thiago Nascimento. A Formação de uma Nobreza Ultramarina: Coroa e elites 
locais na Bahia seiscentista. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
2015, pág. 165.

9. A nobreza baiana evidenciava a sua proeminência social através do domínio das 
principais instituições locais: na câmara, ordenança, Misericórdia, Ordens Terceiras 
do Carmo e de São Francisco.

10. Boxer, C. R. Portuguese society in the tropics, The Municipal Councils of Goa, Macao, 
Bahia, and Luanda. Madison, University of Wisconsin Press, 1965. Krause, Thiago 
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alianças familiares e matrimoniais, no grupo dos donos de engenho, 
adquirindo uma nova respeitabilidade social.

 A efectuar uma cuidada gestão da relação com os membros da 
elite e como intermediário da coroa, encontrava-se o vice-rei. À data da 
celebração do casamento, o vice-rei era o conde de Sabugosa, o qual 
recebeu o título nobiliárquico em 1729, talvez devido ao contributo na 
realização dos festejos celebrados em honra da boda11.

 A assinatura do contrato nupcial dos príncipes motivou gran-
des e faustosos festejos em Salvador entre 23 de Julho e 20 de Agosto 
de 1728, que manifestam a vontade de afirmação da sociedade baiana, 
inclusive no contexto do império português e o destaque que a elite 
conferia à sua posição social e condição nobre. Esses festejos incluíram 
um sem número de manifestações, desde Te Deum, pregões, procissão 
e cortejos pelas ruas decoradas com arcos triunfais, luminárias, danças 
e representações12.

 Além disso, os próprios irmãos da Ordem Terceira procuravam 
a legitimação e afirmação da importância da Irmandade no contexto 
local, face à Misericórdia, a mais importante associação local e às 
suas vastas prerrogativas e poderes, com quem, aliás, mantinha uma 
permanente rivalidade13.

 Seguindo-se em poder e importância à Misericórdia, a Ordem 
Terceira de São Francisco destacava-se pela riqueza e exclusividade, 
contando entre os seus membros as mais destacadas personalidades 
da elite local14 e sendo a irmandade com mais prestígio de Salvador15.

 Em relação à composição da Irmandade, ela incluía os frades 
do fronteiro convento de São Francisco e os membros das classes pri-
vilegiadas da capitania que já mencionámos: os donos de engenhos, 

Nascimento. A Formação de uma Nobreza Ultramarina…, op. cit., pág. 75.
11. Maia, Pedro Moacir. “Uma visão panorâmica da azulejaria e iconografia na igreja e 

no convento da Ordem Terceira de S. Francisco, em Salvador, Bahia”, Oceanos, n.º 
36-37, Oct/1998/Marzo 1999; Festa Barroca a Azul e Branco…, op. cit., págs. 54-55.

12. Dias, João Pereira. “Os azulejos do claustro da Ordem Terceira…”, op. cit., pág. 40.
13. Festa Barroca a Azul e Branco…, op. cit., págs. 46-47 e 85-87.
14. Boxer, Charles Ralph. The Golden Age of Brazil, 1695-1750: Growing Pains of a Colo-

nial Society. Berkeley/LA, University of California Press, 1962, pág. 135.
15. Grant, David Smith. The mercantile class of Portugal and Brazil in the seventeenth 

century: a socioeconomic study of the merchants of Lisbon and Bahia. Ann Arbor, Mi-
chigan, University Microfilms International, 1985, págs. 326-327.
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os proprietários fundiários, os mercadores, os detentores de cargos 
burocráticos.

 Podemos considerar que o programa do conjunto azulejar re-
flecte a composição e anseios desta sociedade que ainda se encontra em 
processo de formação, que procura criar uma identidade e um lugar no 
seio do império português.

 Os azulejos expressam os valores da cultura barroca, da festa e 
pompa a elas associadas, da expressão de um poder político que tende 
cada vez mais para a centralização e para o absolutismo, transpondo, 
para a colónia, o modelo hierárquico da sociedade de setecentos, com 
as suas precedências e com a sua ritualização do poder.

 Não encontramos em Portugal nenhum conjunto com idêntica 
representação à do claustro da Ordem Terceira, embora vários conjuntos 
com propósitos de afirmação política e social possam ser encontrados. 
Ao nível de acontecimentos históricos e memoráveis, aqueles que apre-
sentam idênticos fins políticos e se integram no mesmo tipo de programa 
e objectivos, rememoram acontecimentos passados e marcantes da 
história do Reino, mais do que acontecimentos recentes.

 Na portaria do mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, 
deparamo-nos com um conjunto de azulejos de cerca de 1710 atribuídos 
a Manuel dos Santos16. Neles se representam diversos episódios ligados 
a D. Afonso Henriques e à construção do mosteiro e, também, uma série 
de retratos régios, de reis relacionados com obras no mosteiro: D. Afonso 
Henriques, D. Sebastião, D. João IV, D. Pedro II e D. João V. Deles estão 
excluídos, por motivos óbvios, os reis espanhóis da dinastia filipina17, 
responsável para reedificação do mosteiro.

 Estes azulejos foram encomendados no reinado de D. João V, 
tendo o rei assumido um papel interventivo na obra18. O seu retrato veris-
ta, bom exemplo de retrato áulico, pretende dar uma imagem de poder e 

16. Manuel dos Santos desenvolveu a sua obra no primeiro quartel do século XVIII, 
inserindo-se no chamado “ciclo dos mestres”. Os seus azulejos destacam-se pela 
correcção do desenho, fino e expressivo e pela delicadeza das transparências.

17. Sobre os azulejos do mosteiro de São Vicente de Fora V.: Meco, José. “A azulejaria 
no Mosteiro de São Vicente de Fora”, Saldanha, Sandra Costa (coord.). Mosteiro de 
São Vicente de Fora. Arte e História. Lisboa, Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, 
2010, págs. 235-259.

18. Arruda, Luísa. “O Retrato Azul e Branco de D. João V”, Monumentos, n.º 2, Março, 
1995, págs. 34-35.
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legitimar a sua própria soberania, associando-se 
à história de Portugal e filiando-se numa linha-
gem com origem no primeiro nobre e guerreiro 
rei de Portugal. A narrativa que se estabelece ao 
longo dos diversos painéis alude à independência 
do reino de Portugal, primeiro face aos mouros, 
depois, no período pós-Restauração, graças à 
dinastia brigantina. 

 Por outro lado, aos frades também in-
teressava essa associação com o poder real. Ao 
relembrar a íntima relação entre o mosteiro e a 
monarquia, particularmente, por a sua fundação se dever ao primeiro 
rei português, mais enfatizava as suas prerrogativas e a importância 
da ordem dos cónegos regrantes de Santo Agostinho face às outras 
ordens religiosas.

 Um outro conjunto encontra-se no jardim do Palácio da 
Independência, onde se representa a famosa reunião dos conjurados 
ocorrida naquele mesmo espaço, preparação da Restauração de 1640. 
Os azulejos, polícromos, podem ser datados da década de 1770 e terão 
sido produzidos pela Fábrica do Rato, que passa a ter o predomínio da 
produção azulejar a partir da década de 1760. Terão sido encomendados 
durante a reforma do jardim por Antão Vaz de Almada, casado com a sua 
sobrinha D. Violante Josefa Henriques19.

19. Cavalheiro, António Rodrigues et al. Figuras e Episódios da Restauração & O Palácio 
Almada, Separata dos “Anais”, vol. VIII. Lisboa, Academia Portuguesa da História, 
1944, pág. 161.

Acima à esquerda Fig. 4. 
D. João V. Mosteiro de São 
Vicente de Fora, Lisboa 
(Portugal). Fot.: Maria Teresa 
Canhoto Verão, 2017.

Acima à direita Fig. 5. 
Restauração. Palácio Almada, 
Lisboa (Portugal). Fot.: Maria 
Teresa Canhoto Verão, 2017.

Sob Fig. 6. Batalha de Ourique. 
Basílica de Castro Verde, 
Castro Verde (Portugal). Fot.: 
Maria Augusta Rosário, 2005.
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 São três os painéis que integram o conjunto: o da reunião de 
preparação do levantamento, com os conjurados reunidos em torno de 
uma mesa; a proclamação da Restauração no Terreiro do Paço; e uma 
procissão em acção de graças pelo acontecimento. 

 O palácio era propriedade da aristocrática família Almada desde 
o século XIV, que pretendeu, mais de um século depois dos aconteci-
mentos, associar-se a um dos mais importantes eventos da história de 
Portugal e, com isso, aproximar-se à Coroa, procurando, desta forma, 
aumentar o seu ascendente social.

 De conteúdo diferente mas eminente finalidade política, podemos 
referir os painéis da Batalha de Ourique, na nave da Basílica da Castro 
Verde, que nos apresentam as façanhas de Dom Afonso Henriques, o 
primeiro rei português. Os azulejos estão atribuídos ao Mestre P.M.P20, 
e são datados de cerca de 1715.

 Este é um programa comemorativo que pretende rememorar o 
acontecimento muito perto do local onde teve lugar, mas não só. A batalha 
de Ourique é um evento fundamental para a fundação do reino. O Milagre 
de Ourique, com o aparecimento de Cristo a D. Afonso Henriques e a pro-
messa de sucesso, legitima o carácter messiânico e divino da monarquia. 
A Coroa procura associar-se a este acontecimento que legitima de modo 
tão expressivo a independência de Portugal após 1640 e as prolongadas 
Guerras da Restauração, bem como acentuar a pertença à linhagem de 
D. Afonso Henriques da Dinastia dos Bragança. Mais uma vez se lança 
mão de um acontecimento marcante com finalidade de cariz legitimador. 

 Tal como em São Vicente de Fora, também este espaço vai mere-
cer a atenção de D. João V. O monarca terá patrocinado a reconstrução do 
templo, bem como a elevação do mesmo a Basílica Real. Este momento 
fundador fazia parte da mitologia nacional, tendo a monarquia recorrido 
a ele em momentos de convulsões políticas, como foi o caso da instau-
ração da Dinastia de Avis. D. João V, tal como fizera D. João IV, levou a 
cabo diligências para que o primeiro rei fosse canonizado.

 Todos os conjuntos, embora separados por um oceano, têm 
algo em comum. Em todos eles encontramos uma exaltação de poder 

20. O mestre P.M. esteve activo durante o primeiro quartel do século XVIII. De obra 
facilmente reconhecível e numerosa, nada se sabe, no entanto, sobre a sua identida-
de. Destaca-se pelo pendor decorativo das suas composições e pelo desenho menos 
erudito que os restantes pintores de azulejos do ciclo dos mestres.
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e prestígio, em que os encomendadores se pretendem associar a actos 
recentes ou longínquos da história, para reafirmar a sua posição social 
e política.

 Os azulejos da Venerável Ordem Terceira da Penitência do 
Seráfico Padre São Francisco da Congregação da Bahia e os conjuntos 
portugueses encerram uma mensagem semelhante, estando unidos 
num mesmo propósito: utilizar a arte com fins de afirmação social e 
política, tanto no espaço local como colonial, promovendo a glorificação 
da monarquia e o estreitamento dos laços com a Coroa.

 Todos estão unidos, como expressão de uma mesma modali-
dade artística, originada no mesmo núcleo produtivo e com caracterís-
ticas formais e simbólicas semelhantes, em diversos pontos do império 
português.

 Reforça-se, assim, a coesão da monarquia, pela adopção de 
modelos sociais, de modos de representação e meios artísticos idênti-
cos. Todos estes conjuntos de azulejos potenciam a coesão social, tanto 
na metrópole como no império. Os seus diversos programas artísticos 
possuem um fundo ideológico comum: a legitimação e afirmação da 
Dinastia de Bragança como poder tutelar em Portugal e no seu império 
ultramarino.


