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Câmara, M. A. t. G. da & Verão, M. t., A Azulejaria de Setecentos nas igrejas 
conventuais na cidade da Horta: principais dinâmicas decorativas. Boletim 
do Núcleo Cultural da Horta, 20: 141-156.

Sumário: património central da cultura artística portuguesa, o azulejo impôs-se desde sempre 
como uma riqueza material e existencial das mais importantes no contexto da arte portuguesa. 
Deve-se ao Engenheiro João Miguel Santos Simões (1907-1972), a expressão “Adjectivador” 
da arquitectura, sendo a este autor atribuída a reabilitação integral da arte do Azulejo e o 
reconhecimento da sua importância a nível internacional.
o azulejo animou os espaços religiosos e profanos, revestindo interiores e exteriores, com 
uma notável capacidade de adaptação ao gosto e às solicitações de cada época. Utilizado com 
carácter monumental desde o século XVI, assumiu sempre um sentido mais alargado do que 
o revestimento simples da arquitectura, modelador e regularizador, situando-se desde modo 
muito para além disso.
o propósito deste breve texto é apresentar, chamar a atenção e validar a importância deste 
suporte artístico nos principais espaços religiosos na cidade da Horta, propondo-nos aferir a 
configuração decorativa desses interiores.

Câmara, M. A. t. G. da & Verão, M. t., Seventeenth Century tile in the 
churches of the city of Horta. Boletim do Núcleo Cultural da Horta, 20: 
141-156.

Summary: As an essential heritage of the Portuguese artistic culture, the tile has set itself 
ever since as an existential and material wealth of the utmost importance in the context of  
Portuguese art. to the engineer João Miguel Santos Simões (1907-1972), credit must be given 
to the term “adjective” of architecture, and to the author should be credited the rehabilitation of 
the art of tiles and recognition of their importance internationally.
the tile decorated the religious and secular spaces, interior and exterior coating, with a remark-
able ability to adapt to the taste and the demands of each era. Used with monumental character 
since the sixteenth century, always assumed a broader meaning than the simple coat of archi-
tecture in the shaping and regularization, to stand beyond that.
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the purpose of this short paper is to present, to draw attention and validate the importance of 
this artistic support in the major religious places in the city of Horta, allowing us to verify the 
configuration of decorative interiors.

Maria Alexandra trindade Gago da Câmara - Universidade Aberta.
Maria teresa Verão – Universidade Nova de Lisboa.

Palavras-chave: Azulejo barroco, iconografia, património integrado.

Key-words: Baroque tile, iconography, integrated heritage.

“… o que caracteriza o azulejo português […] é a sua 
intenção decorativa, o uso quase ilimitado que dele se fez, 
integrando-o na própria arquitectura como se dela fizesse 
parte. O arquitecto serviu-se do azulejo como se servia da 
pedra lavrada, contava com ele na construção e reservou-
-lhe o lugar que noutros países se dava ao estuque, à esta-
tuária, ao baixo-relevo ou à pintura mural. […] O azulejo 
dava, na maioria dos casos, o “acabamento’’ da obra…”.

SimõEs, J. M. Santos (2001), Estudos de azulejaria,
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, p. 53.

iNtrodução.
o azulEjo Em coNtExto arquitEctóNico

1 A designação “património integrado” foi 
literalmente criada quando da redacção da 
Lei orgânica do IPPAR na sua versão de 
1997 (Decreto-Lei 120/97 de 16 de Maio). 
A ideia inicial foi a de distinguir claramente

 aquilo que vinha quase sempre referido 
como património “móvel”. Paralelamente 
avança-se com a criação de um Departa-
mento dedicado em exclusivo ao patrimó-
nio integrado (art.º 18). Veja-se sobre este

o azulejo, pelas características ine-
rentes à sua especificidade como 
suporte de um discurso artístico e 
iconográfico esteve, especificamente 
ao longo dos século XVII e XVIII in-
dissociavelmente ligado a um deter-
minado espaço arquitectónico, cons-

tituindo, por isso mesmo um exemplo 
notável de uma tipologia de patrimó-
nio integrado.
A designação de património integra-
do1 surge actualmente como conceito 
científico e técnico, entendendo-se 
todos os bens cuja finalidade e exis-
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tência foi determinada pelo próprio 
edifício que os contém constituindo 
parcelas identificativas e inalienáveis 
desse bem. Património integrado é, 
essencialmente, o conjunto de bens 
imobilizados por destino.
o património em Azulejo ganha com 
este conceito unidade e um estatuto 
de um bem cultural “espacializado”, 
assim classificado por estar fixo na 
arquitectura e ser parte essencial 
das funcionalidades prática, estética 
e simbólica do edifício que integra, 
com frequência estruturando o pró-
prio espaço e carregando-o de signi-
ficados e sentidos.
Em termos formais, este conceito 
permite uma leitura racional, correcta 
e percepcionada dos diferentes con-
juntos azulejares, pois como sabe-
mos todos os momentos da história 
de arte portuguesa e da arquitectura 
podem e devem ser relidos em fun-
ção da reconstituição, da disposição 
e sedimentação do património que 
os integrou. Quer isto dizer que um 
monumento despejado do seu patri-
mónio integrado é literalmente um 
monumento “sem alma”, sendo mo-
dificada a sua lógica.2

Por conseguinte o discurso iconográ-
fico e formal veiculado pelos con-
juntos azulejares dos séculos XVII e 
XVIII apelam a uma leitura integrada 
no espaço, quer seja no interior de 
uma igreja, revelando um ciclo icono- 
gráfico ou contribuindo em termos 
decorativos para a desmaterialização 
do espaço arquitectónico, quer no 
interior de um palácio, ou num jar-
dim ou claustro contribuindo para um 
efeito cenográfico, tão comum a estes 
espaços.
Se por vezes é  indiscutível a atmos-
fera que o azulejo barroco impõe, 
torna-se por vezes difícil de entrever 
hoje, aos olhos da contemporanei-
dade, esta leitura de um espaço rein-
ventado e recriado – tão comum ao 
projecto cultural do barroco – uma 
constante que permanecerá até ao 
século XIX.
Partindo dos pressupostos enuncia-
dos, a preocupação deste texto foi 
olhar sucintamente os principais nú-
cleos azulejares existentes na cidade 
da Horta, procurando despertar a 
atenção para as potencialidades do 
azulejo enquanto suporte pictórico, 
reconhecendo que nele convergem 
importantes gostos estéticos.

 assunto: Património. Estudos.Conservação 
e Restauro de Património Móvel e Inte-
grado, caderno n.º 4, Instituto Português do 
Património Arquitectónico, 2003.

2 Quer por via da vandalização, que por via 
da alienação de bens culturais durante as 
conjunturas políticas do século XIX e iní-

 cios do século XX – ou de agressões indes-
culpáveis, sabe-se que muitos monumentos 
perderam uma boa parte da sua “aura”. Cf. 
Paulo Pereira et al., “Património integrado 
ou a alma dos monumentos”, in Património. 
Estudos, n.º 4, IPPAR, 2003, pp. 3-15.
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A azulejaria setecentista presente 
na Horta é originária de Lisboa. De 
facto, a capital do reino foi o grande 
centro produtor de painéis de azule-
jos, difundidos por todo o Continente, 
regiões insulares e colónias. Encon-
tramos centros produtores de menores 
dimensões em Coimbra e Porto, mas 
de influência apenas regional. A partir 
da segunda metade do século XVIII, 
pólos produtores de cerâmica, como a 
Fábrica do Juncal, em Porto de Mós e 
Aveiro, Viana do Castelo e Estremoz, 
ensaiaram experiência neste âmbito, 
mas de escasso resultado.
Assim sendo, há uma grande unifor-
mização no emprego desta moda-
lidade artística nas diversas áreas 
geográficas, que contribuiu também 
para a unidade das manifestações 
artísticas.3

Igreja de São Francisco

A sua construção iniciou-se cerca de 
1696, substituindo o primitivo tem-
plo quinhentista, danificado por um 
temporal ocorrido em 1669.4 A facha-
da possui três andares com janelas, 
separados por cornijas e pilastras e 

frontão recortado ladeado por volu-
tas, sendo a entrada antecedida por 
nartex com arcos de pedra de volta 
perfeita. A torre sineira, adossada à 
fachada, possui remate recortado. 
o interior é de três naves separadas 
por arcos de volta perfeita assentes 
em pilares. Possui três altares de cada 
lado e cabeceira formada por capela-
-mor e duas capelas colaterais enci-
madas por óculos.5

A Igreja de São Francisco apresenta 
azulejaria de distintos períodos. os 
mais recuados encontram-se na cape-
la-mor, tendo sido pintados cerca de 
1703 por Manuel dos Santos. Repre-
sentam episódios alusivos à vida de 
São Francisco, nomeadamente, São 
Francisco entre os seus discípulos, 
em cenário campestre e Sermão de 
São Francisco aos pássaros. o grupo 
de frades a conversar é semelhante ao 
que se encontra no Colégio do orató-
rio de Estremoz, também da autoria 
de Manuel dos Santos.
As cercaduras são compostas por 
folhas de acanto, formando uma mol-

3 José Meco, “A Expansão da Azulejaria 
Portuguesa”, Oceanos, n.os 36/37, Lisboa, 
Comissão para a Comemoração dos Des-
cobrimentos Portugueses, outubro 1998/
Março de 1999, pp. 8-17.

4 César Gabriel Barreira, Um olhar sobre a 
cidade da Horta, Horta, Núcleo Cultural da 
Horta, 1995, 119-122.

5 “Igreja de São Francisco”, Inventário do 
Património Imóvel dos Açores, http://
www.inventario.iacultura.pt/faial/horta_
fichas/71_11_176.html, Açores, Instituto 
Açoriano de Cultura, 1999.

1. PriNcipais NuclEos “iN situ”
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figura 1:   Igreja de São Francisco, Capela-mor, São Francisco entre os seus discípulos. 
Crédito Fotográfico: J. M. dos Santos Simões, Biblioteca Geral de Arte da 
Fundação Calouste Gulbenkian.

figura 2:   Igreja de São Francisco, Capela do Santíssimo ou da ordem terceira, Milagre 
das Rosas. Crédito Fotográfico: J. M. dos Santos Simões, Biblioteca Geral de 
Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.
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dura, enquadramento que é típico 
deste período. Conjugam-se com os 
rodapés barrocos, de belas composi-
ções onde se destacam enrolamentos, 
putti e mascarões.
Nestes painéis podemos observar as 
características que identificam este 
pintor de azulejos, na correcção e 
delicadeza do traço, na composição 
das cenas e preocupação com a en-
volvência paisagística, com suaves 
esbatidos.6

Na região dos Açores podemos admi-
rar painéis da sua autoria e semelhan-
tes a estes na capela-mor da Igreja de 
São José, em Ponta Delgada. Como 
refere o Eng.º Santos Simões, “É ine-
gável que as encomendas ou foram 
simultâneas ou pouco distanciadas no 
tempo. os azulejos acusam, na exce-
lência do desenho e da pintura, tra-
balho de um dos mais dotados artis-
tas pintores desta especialidade. São 
raras as obras que se podem agrupar 
técnica e estilisticamente com esta 
(…). Foi ele, sem dúvida, dos melho-
res obreiros que teve o azulejo por-
tuguês (…)”. É ainda digna de nota 
a apreciação que o eminente estudio-

so da azulejaria portuguesa faz deste 
conjunto: “Não duvido afirmar que 
o conjunto artístico que esta capela 
exemplifica é dos mais notáveis e im-
pressionantes que tenho visto!”.7

Pouco se sabe da vida de Manuel dos 
Santos 8 activo no primeiro quartel do 
século XVIII. Poderá ter sido apren-
diz de Gabriel de Barco, tendo em 
1703 terminado os painéis da capela-
-mor da Igreja Matriz do Sardoal, que 
este começara. Esta é a sua primeira 
obra conhecida, a que se seguiram o 
Palácio Azevedo Coutinho em Lisboa 
(1709), a Portaria do Convento de 
São Vicente de Fora (1710), a Capela 
da Peninha em Sintra (1711) e a nave 
da Igreja da Misericórdia de olivença 
(1723). São-lhe ainda atribuídos os 
azulejos da Capela do Senhor Morto 
da Igreja do Convento do Espinheiro 
em Évora, a portaria do Convento de 
São Domingos em Lisboa e os pai-
néis do Convento de Sant’ Ana, que 
se encontram no Museu do Azulejo, 
em Lisboa.9

6 Sobre Manuel dos Santos veja-se José Meco, 
“o Pintor de Azulejos Manuel dos Santos. 
Definição e análise da obra”, Separata do 
Boletim Cultural da Assembleia Distrital de 
Lisboa, III Série, n.º 86, Lisboa, 1980.

7 J. M. dos Santos Simões, Azulejaria Por-
tuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1963, p. 62.

8 o período do Ciclo dos Mestres tem estado 
a ser objecto de investigação. Veja-se Rosá-
rio Salema de Carvalho, “Em torno de 
Gabriel del Barco – uma perspectiva sobre 
os pintores de azulejo no final do século 
XVII”, Actas do colóquio Ver a Imagem – 
II Colóquio de Doutorandos em História da 
Arte, Ciências do Património e Teoria do 
Restauro, Lisboa, FLUL, 2010 (no prelo).

9 José Meco, Dicionário da Arte Barroca em 
Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, 
pp. 436-437.
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É de salientar que as temáticas repre-
sentadas, acordadas entre o encomen-
dante e o azulejador, eram pensadas 
em função de uma determinada men-
sagem que se pretendia transmitir, 
sendo muitas vezes alusivas às figuras 
principais da ordem religiosa a que o 
templo pertencia. Neste caso, tornava 
possível instruir acerca dos feitos e 
vida do santo fundador, destacando a 
pregação enquanto veículo da palavra 
divina e criando simultaneamente um 
estímulo e um ambiente propício à 
oração e recolhimento devocional.
As cenas figurativas baseavam-se 
em gravuras que circulavam entre as 
oficinas sendo, por vezes, fornecidas 
pelo encomendante. A sua utilização 
implicava um hábil processo de adap-
tação por parte do pintor, tendo que 
ajustar a cena ao espaço disponível, 
o que poderia implicar cortes e outras 
alterações. tal poderá ser o caso, sen-
do de supor que se utilizaram gravu-
ras, a partir das quais se compuseram 
as cenas e que os enquadramentos 
paisagísticos laterais serão um acres-
cento do pintor, dada a disposição 
horizontal do painel.

A Capela do Santíssimo ou da ordem 
terceira, situada do lado da Epístola, 
alberga dois painéis de azulejos. Um 
deles representa o Milagre das Rosas, 
protagonizado pela Rainha Santa 
Isabel10 e um milagre de São Luís, Rei 
da França, ambos santos da ordem 
terceira de São Francisco. o facto 
de se escolherem dois membros da 
ordem terceira de proveniência régia 
é significativo, permitindo a associa-
ção ao poder secular, como modo de 
afirmação e estatuto.
Estes dois episódios encontram-se no 
mesmo painel, sendo separados por 
um anjo de corpo inteiro, que tem a 
função de uma cariátide, sustentando 
um elemento arquitectónico. os mes-
mos anjos encontram-se ainda nos 
extremos de ambos painéis. o enqua-
dramento cenográfico assim conse-
guido é coadjuvado por cercaduras 
compostas por rodapé e entablamento 
arquitectónicos, de onde pendem gri-
naldas.
No painel oposto podemos observar 
São Francisco outorgando a consti-
tuição da ordem terceira. o santo 
encontra-se ao centro da composição, 
sobre fundo paisagístico, sendo ro-

10 Na sacristia da Igreja de São Francisco de 
Estremoz podemos observar um painel com 
a mesma temática. É ainda digno de menção 
o ciclo azulejar da Capela da Rainha Santa 
do castelo de Estremoz, onde, porém, este 
episódio não se encontra representado em 
azulejo, mas sim em tela e os azulejos do 
desaparecido Convento do Bom Jesus de

 Monforte, hoje desmontados, à excepção 
de um painel que se encontra na capela da 
Santa Casa da Misericórdia dessa locali-
dade. Sobre a Capela da Rainha Santa de 
Estremoz e representações desta santa, ver 
M. Lourdes Cidraes, Os Painéis da Rainha, 
Lisboa, Edições Colibri/Câmara Municipal 
de Estremoz, 2005.
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deado por figuras régias, bispos e ou-
tros religiosos, que se encontram na 
maioria ajoelhados.
Estes painéis estão atribuídos a Po-
licarpo de oliveira Bernardes.11 
Policarpo de oliveira Bernardes 
(1695-1778) desenvolveu a sua ac-
tividade entre cerca de 1715 e 1740, 
nada se conhecendo da sua autoria 
desde esta data e até à sua morte. Esta 
obra situa-se já numa fase produtiva 
madura, de boa qualidade pictórica. 
o desenho apurado e dramatismo das 
cenas figurativas conjugam-se com 
as belas cercaduras barrocas. Entre as 
suas obras podem destacar-se a cape-
la-mor da Igreja da Misericórdia de 
Viana do Castelo, a Capela do Forte 
de São Filipe em Setúbal, a Igreja de 
São Lourenço de Almancil ou a Igreja 
de São Francisco de Faro.12

Quer os painéis de Manuel dos San-
tos como os de Policarpo de oliveira 
Bernardes, integram-se no período 
da história da azulejaria denominado 
“Período dos Mestres”, época cimei-
ra desta manifestação artística. Cor-
responde, grosso modo, ao primeiro 
terço do século XVIII e alcançou o 
maior requinte com a obra de António 
de oliveira Bernardes (c. 1660-1732), 
pai de Policarpo, em cuja oficina este 
e outros pintores de azulejos fizeram 

a sua aprendizagem e trabalharam.
Do lado do Evangelho, a Capela da 
invocação de São Pedro Gonçalves, 
protector dos embarcadiços13, possui 
painéis representando Jonas saindo 
da boca da baleia, a Parábola da 
tempestade acalmada e Jesus cami- 
nhando sobre as águas. Além da 
temática marinha, apelam para a ne-
cessidade da fé, pois quem tiver fé 
sobrevive às tormentas e não se irá 
afundar, tal como Cristo, ao caminhar 
sobre as águas, não se afundou nelas. 
A parábola da tempestade acalmada 
reafirma igualmente a necessidade da 
fé em Cristo na superação das dificul-
dades. Durante uma viagem de barca 
levantou-se uma tempestade, e os dis-
cípulos, assustados, acordado Cristo 
que dormia, ao que este respondeu 
“Porque temeis, homens de pouca 
fé?”, tendo em seguida acalmando a 
tormenta. No episódio de Jonas, Deus 
salvou-o das entranhas da baleia, 
onde permanecera três dias, tendo 
Jonas mostrado arrependimento da 
sua falta. Mas dado ter estado três 
dias no ventre da baleia, é também 
uma prefiguração dos três dias em 
que Cristo permaneceu no sepulcro e 
da sua ressurreição.14 As cercaduras, 
com concheados, evidenciam já a 
influência do rococó.

11 José Meco, ob. cit., p. 11.
12 José Meco, Dicionário da Arte Barroca em 

Portugal, ob. cit., pp. 83-84.
13 César Gabriel Barreira, ob. cit., p. 121.

14 Louis Réau, Iconografia del Arte Cristiano 
– Iconografia de la Bíblia, Antiguo Testa-
mento, tomo 1/Vol. 1, Barcelona, Ediciones 
del Serbal, 1996, p. 469; Louis Réau, 
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Igreja do Salvador

A Igreja do Colégio dos Jesuítas 
começou a construir-se em 1680 e 
as obras prolongaram-se pelos decé-
nios subsequentes, não estando ainda 
concluídas aquando da extinção da 
Companhia.15 Em 1825 passou a 
denominar-se Igreja Matriz do San-
tíssimo Sacramento, substituindo a 
antiga matriz, que acabou por ser de-
molida. Foi afectada pelo terramoto 
de 1926, tendo sido necessário pro-
ceder à sua reconstrução.16 o templo 
possui fachada de quatro andares com 
três portas, sobrepujadas por janelões 
e pilastras, sendo o terceiro e quarto 
pisos separados por cornija saliente. 
É rematada por frontão recortado e 
decorado, apresentando o emblema 
da congregação e ladeada por torres 
sineiras cobertas com cúpulas semi-
esféricas. o interior é de nave única, 
coberta por abóbada de berço, com 
três capelas laterais intercomunican-
tes, encimadas por janelas de sacada. 

A capela-mor, bem como as capelas 
laterais, possuem cobertura de abó-
bada de berço com caixotões.17

Na Igreja do Salvador, os azulejos 
cobrem extensamente as paredes da 
capela-mor, aqui se verificando uma 
das suas funções essenciais: a dinami-
zação de vastas superfícies parietais, 
consistindo num complemento essen-
cial à arquitectura “chã”, marcada 
pela simplicidade estrutural e deco-
rativa. Neles se narram episódios da 
vida de Santo Inácio de Loyola, como 
o milagre do afogado, a imposição 
do Crucifixo por São Francisco de 
Borja18, ou a aparição de São Pedro 
no seu leito de doente, que surge para 
o curar de uma ferida. tal como na 
Igreja de São Francisco, também aqui 
se recorreu à vida e feitos do funda-
dor da Congregação, com propósitos 
didácticos e moralizantes.
os episódios desenrolam-se em dois 
andares, apresentando na base gran-
des cartelas barrocas com as iniciais 
“IHS”. o mesmo símbolo, habitual-
mente associado aos jesuítas, surge 
também em cartelas colocadas nas 

 Iconografia del Arte Cristiano – Iconogra-
fia de la Bíblia, Nuevo Testamento, tomo 
1/Vol. 2, Barcelona, Ediciones del Serbal, 
1996, pp. 496-597.

15 Rui Carita, “o Colégio Jesuíta de São Fran-
cisco Xavier no Faial”, O Faial e a Peri-
feria Açoriana nos Séculos XV e XX, Actas 
do Colóquio realizado nas ilhas do Faial 
e S. Jorge de 12 a 15 de Maio de 1997, 
Horta, Núcleo Cultural da Horta, 1998, 
pp. 138-139.

16 FAIAL: GUIA Do PAtRIMÓNIo CUL-
tURAL, s.l., Atlantic View – Actividades 
turísticas, 2003.

17 “Colégio dos Jesuítas”, Inventário do Patri-
mónio Imóvel dos Açores, www.inventario.
iacultura.pt/faial/horta_fichas/71_11_162.
html, Açores, Instituto Açoriano de Cultura, 
1999.

18 J. M. dos Santos Simões, ob. cit., p. 64.
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figura 3:   Igreja do Salvador, Capela-mor, Milagre do Afogado. Crédito Fotográfico: J. M. dos 
Santos Simões, Biblioteca Geral de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.
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colunas laterais e sustentadas por 
anjinhos. A disposição horizontal dos 
painéis não fez, no entanto, esquecer 
a integração dos vãos, através de 
enquadramentos com volutas, gri-
naldas, urnas e anjinhos, unificando, 
deste modo, o espaço. Destacam-se, 
ainda, as mísulas com atlantes dos 
extremos, conferindo profundidade e 
volumetria.
Na Capela de São Paulo encontram-
-se painéis de azulejos já incom-
pletos, com episódios da vida de São 
Paulo, representando a Colecta desti-
nada a socorrer os fiéis da Igreja de 
Jerusalém e o naufrágio do barco que 
conduzia São Paulo, sob prisão, em 
direcção a Roma.
observam-se, ainda, na Capela de 
Nossa Senhora da Assunção, dois 
pequenos painéis com símbolos ma-
rianos. Representam um jardim com 
uma fonte, símbolo do Hortus con-
clusus e uma fortaleza com uma cida-
de, em referência à Cidade de Deus. 
As cercaduras barrocas são compos-
tas por elementos arquitectónicos, 
anjinhos e cartelas.
os azulejos da capela-mor e das ca-
pelas laterais são atribuídos à par-
ceria Bartolomeu Antunes / Nicolau 
de Freitas. Integram-se na fase da 
grande produção joanina, que suce-
de ao Período dos Mestres e em que 
o decorativismo ganha peso face ao 
requinte do período anterior, desta-
cando-se pelo peso ornamental das 

cercaduras, responsáveis pela criação 
de um grande efeito cénico e aparato 
barroco. A produção intensiva traduz-
-se num abaixamento do custo, o que 
favorece a expansão do azulejo, mas, 
em contrapartida, coincide com a sua 
menor qualidade pictórica.
Bartolomeu Antunes (1688-1753) era 
mestre-ladrilhador e responsável pela 
produção de azulejos, cabendo-lhe 
superintender as encomendas e traba-
lhando com diversos pintores. Entre 
estes destacou-se Nicolau de Freitas 
(1703-1765), o qual foi aprendiz de 
António de oliveira Bernardes, tendo 
em 1745 casado com a filha de Bar-
tolomeu Antunes, de quem se tornou 
sócio.19 São-lhe atribuídos os painéis 
da capela-mor da Igreja de Santiago 
em Almada, a portaria do Hospital 
de São José em Lisboa, o nartex da 
Igreja do Hospital dos Capuchos, a 
capela-mor da Igreja dos terceiros de 
São Francisco em Braga, o octógono 
do Colégio do Espírito Santo em 
Évora e a Igreja Matriz de odivelas, 
entre outros revestimentos barrocos. 
A sua produção estende-se pelos pai-
néis de características rococó, onde se 
incluem os revestimentos do Palácio 
Cabral em Lisboa, da Misericórdia de 
torres Vedras ou uma das capelas da 

19 Celso Mangucci, “A Estratégia de Barto-
lomeu Antunes: mestre ladrilhador do Paço 
(1688-1753)”, Al-Madan, II série, n.º 12, 
Dezembro 2003, pp. 135-148.
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cerca do Convento de São Domingos 
em Benfica.20

Igreja do Monte do Carmo

A construção da Igreja do Carmo prin-
cipiou em 1698, tendo vindo substituir 
a Ermida da Senhora da Boa Nova, 
que até então servia o convento car-
melita fundado em 1651. Possui uma 
nave, capela-mor profunda e três ca-
pelas de cada lado, sobrepujadas por 
janelas rectangulares, sendo coberta 
por abóbada de berço.21 A fachada é 
formada por três pisos com janelas, 
separados por cornija, terminando 
em frontão recortado, ostentando o 
símbolo da ordem. As torres laterais 
albergam os campanários e são rema-
tadas por cúpulas bulbosas.22

Na sequência do sismo de 1998, ini-
ciou-se uma campanha de obras em 
1999, durante a qual se procedeu à 
remoção dos painéis de azulejos, o 
que danificou muitos deles, verifi-
cando-se ainda recolocações incor-
rectas.23 Apesar desta ocorrência, eles 
merecem a nossa atenção, fazendo 
parte de um património artístico que 
merece ser recuperado e valorizado.

os azulejos da Capela do Santís-
simo Sacramento fazem referência 
à Eucaristia, existindo uma unidade 
temática. os medalhões representam 
os seguintes episódios: Missa de São 
Gregório, Santo António e o milagre 
da mula, Santa Clara afugentado os 
infiéis, São Bernardino de Sena e 
quatro representações da comunhão. 
observam-se ainda duas figuras, uma 
delas ostentado uma âncora e outra 
um cálice. As cartelas inferiores en-
cerram símbolos que de igual modo 
se relacionam com a Eucaristia: 
o Pelicano, a Fénix, o Sol e o Pão. 
A temática eucarística surge frequen-
temente na azulejaria, reportando-se 
à ênfase colocada nos sacramentos no 
período que se segue ao Concílio de 
trento. Reafirma-se, deste modo, a 
importância da comunhão como meio 
para alcançar a salvação.
As cercaduras são formadas por volu-
tas e elementos vegetalistas, acompa-
nhadas por anjinhos e inseridas num 
enquadramento arquitectónico que 
envolve portas e janelas. Procura-se 
uma adequação ao espaço pré-exis-
tente, bem como a dinamização desse 
espaço, em que os elementos trompe 

20 José Meco, Dicionário da Arte Barroca em 
Portugal, ob. cit., pp. 197-198.

21 Ágata Biga, A Igreja do Carmo na Horta. 
Análise Estética, trabalho realizado no mes-
trado em Estudos do Património da Univer-
sidade Aberta, Lisboa, Universidade Aberta, 
2008, pp. 9-20. 

22 “Igreja do Carmo”, Inventário do Património 
Imóvel dos Açores, http://www.inventario.
iacultura.pt/faial/horta_fichas/71_11_149.
html, Açores, Instituto Açoriano de Cultura, 
1999.

23 Ágata Biga, ob. cit, p. 20.



 Maria Alexandra Gago da Câmara  &  Maria Teresa Verão 153

figura 4:  Fachada da Igreja do Carmo. Crédito Fotográfico: Ágata Biga.
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l’oeil se combinam para criar uma 
nova espacialidade, formada pelo 
cruzamento de elementos arquitectó-
nicos reais e fictícios, o mesmo se 
verificando na Igreja do Salvador. 
É possível verificar neste caso o 
papel fundamental desempenhado 
pelas cercaduras, enquanto elementos 
decorativos, ganhando preponderân-
cia em relação às cenas figurativas. 
os azulejos foram colocados também 
no arco triunfal, articulando-se com a 
talha do altar, do período joanino. os 
efeitos lumínicos do azulejo unem-
-se ao brilho da talha para criar inte-

riores que ofuscam e persuadem os 
fiéis, criando um efeito cenográfico 
e grandioso próprio da sensibilidade 
barroca.
o azulejo tem que ser visto na sua rela-
ção com a arquitectura, com o espaço 
em que se integra, para o qual foi pen-
sado e planeado, sendo, no caso dos 
painéis figurativos, portador de uma 
narrativa ou mensagem escolhidas 
tendo em conta um local e um público 
específicos, resultando de um progra-
ma artístico previamente delineado.
torna-se hoje inquestionável o valor 
material e patrimonial deste objecto 

figura 5:   Capela do Santíssimo. Pormenor dos azu-
lejos. Crédito Fotográfico: Ágata Biga.

figura 6:   Capela do Santíssimo. Vista Geral. 
Crédito Fotográfico: Ágata Biga.
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nas encenações que projectou, nas 
mensagens que veiculou, ganhando e 
adquirindo actualmente um estatuto e 
um lugar privilegiado no património 
barroco português.
Em suma, o azulejo barroco torna-se 
como sabemos num elemento que 
contribuiu para uma leitura crítica da 
imagem.
Utilizado à escala continental, não 
tardou em espalhar-se pelo espaço 

lusófono, assumindo não só uma 
intenção estética, mas como pela 
técnica de utilização e a protecção 
que proporcionou às edificações.
Apercebemo-nos que os seus elemen-
tos formais e conceptuais só possuem 
sentido no seu conjunto, transmi- 
tindo fascínio àqueles que se dedi-
cam a estudá-los ou simplesmente a 
observá-los.
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