Iconografias nos revestimentos de azulejos da casa senhorial
no século XVIII em Lisboa
Ana Paula Rebello Correia
(Escola Superior de Artes Decorativas / Fundação Ricardo do Espírito
Santo Silva / Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa)
Introdução

Ao longo do século XVII afirma-se, em Portugal, a utilização do azulejo como elemento decorativo integrado nos interiores das casas senhoriais. Um
exemplo paradigmático é o palácio Fronteira, residência que chega aos nossos
dias com os azulejos seiscentistas preservados nos espaços de origem. Esta utilização de silhares de azulejos nas várias dependências das casas impõe-se e
torna-se comum durante a primeira metade do século XVIII. As composições
figurativas-narrativas desenvolvem-se, inspiradas em gravuras europeias, e sistematizam-se as iconografias relacionadas especificamente com os espaços que
revestem. Entre a realidade e a imaginação desenrolam-se nas paredes dos palácios narrativas que revelam o gosto de nobres e aristocratas: caçadas, passeios no
jardim, música e dança, batalhas ou temas alegóricos e mitológicos. No entanto,
são escassos os conjuntos que integram verdadeiros programas iconográficos,
como encontramos na sala das batalhas do palácio Fronteira. Nos silhares de
azulejo das casas nobres ilustram-se sobretudo séries temáticas, com alguma relação com a função do espaço ao qual se destinam e limitadas pelos modelos
gravados de que os artistas dispõem. Esta ausência de programa iconográfico e a
inexistência de “invenção” na realização das composições, reflecte-se, em todos
os revestimentos de azulejo, numa configuração idêntica na organização dos temas por vezes realizados através dos mesmos modelos, copiados por diferentes
artistas. As diferentes cercaduras, o traço do artista, o modo como adapta as gravuras às dimensões da arquitectura, a própria textura do azulejo, estão na base da
originalidade das composições. A presente comunicação abrange a iconografia
e as fontes de inspiração das representações nos azulejos das casas nobres. São
abordadas a questões como a originalidade, a relação com o contexto cultural, o
conhecimento da gravura europeia da época, bem como o contributo desta investigação para a caracterização da casa nobre em Lisboa no século XVIII.
Uma das questões que se levantou no decorrer deste projecto de investigação
sobre a utilização do azulejo como elemento decorativo da casa nobre foi a existência
ou não de programas iconográficos. Durante praticamente dois séculos, de finais do
século XVI a finais do século XVIII o azulejo impõe-se como elemento decorativo
da casa nobre, num diálogo intrínseco e cenográfico com a arquitectura. No âmbito
do projecto de investigação “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro (sécs.
XVII, XVIII e XIX). Anatomia dos Interiores” [PTDC/EAT-HAT/112229/2009], fez155

se o levantamento da azulejaria na arquitectura civil residencial – Casa senhorial, na
primeira metade do século XVIII. É um período de grandes encomendas, e de grandes construções em Lisboa e o azulejo reveste praticamente todos os espaços da casa
nobre, aplicado quase sempre em silhares. A sua tipologia revela a hierarquia desses
espaços: azulejo de figura avulsa para áreas de serviço como corredores e cozinhas,
refira-se a cozinha do Palácio do Correio-mor, realizada cerca de 1740, azulejos com
motivos seriados, como albarradas ou outros elementos decorativos para corredores
e salas, e azulejos com motivos ornamentais mais elaborados e eruditos, temáticas
narrativas como caçadas, mitologia, cenas galantes, alegorias, para o andar nobre e
espaços de aparato como átrios e escadarias.
Nas escadarias a cenografia do azulejo apela para temas que evoquem movimento ou uma relação lúdica e ilusória com o espaço. São frequentes a cenas
de caça em que o galope dos cavalos, a corrida dos vários animais e caçadores se
adapta ao ritmo dos lances de escadas. Na escadaria do Palácio Centeno, em Lisboa, actual Reitoria da Universidade Técnica, o revestimento de azulejo simula
um silhar de complexa cantaria, ritmada por volutas diversas que se enrolam e
desenrolam acompanhando o percurso das escadas e patamares. A temática é mitológica, e conta vários episódios das Metamorfoses de Ovídio. Realizado entre
1715-25, este revestimento em azul e branco transmite a dinâmica que cenograficamente o azulejo assume. Na realidade, nada disto seria tão facilmente possível
em cantaria verdadeira e este trompe-l’oeil, pintado em cerâmica, reconstrói uma
arquitectura imaginária enriquecida com figuras alegóricas, putti, e pormenores
curiosos como o pavão representado num dos episódios, cuja cauda sai do enquadramento arquitectónico ou a figura infantil que “sai” do enquadramento e é colocada à frente da cantaria, numa alusão a um espaço em três dimensões (fig. 1).

Fig. 1 - Palácio Centeno. Pormenor do silhar de azulejos da escadaria. Arquitectura ilusória
com profusão de motivos arquitetónicos e ornamentais. Ca 1720-25 [fotografia do autor].
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Por vezes, o revestimento representa um corrimão de cantaria com balaustres, atrás dos quais há todo um universo que se desenrola, como se o espaço da
parede não existisse e houvesse algo para lá da balaustrada: na escadaria no palácio dos Marqueses de Minas, em Lisboa, realizada no primeiro quartel do século
XVIII, a balaustrada desenhada em azul sobre fundo branco, é palco do encontro
entre várias figuras, umas que espreitam, outras que se escondem, outras que
passeiam animais, cães, gatos ou pássaros (fig.2).

Fig. 2 - Palácio do Marquês de Minas. Pormenor do silhar de azulejos da escadaria.
Composição cenográfica onde se nota a vontade de jogar com uma ilusória tridimensionalidade do espaço e com o efeito de surpresa, através das figuras que espreitam entre as
balaustradas. Ca 1720-25 [fotografia do autor].

Se nesta escada do palácio dos Marqueses de Minas temos um silhar recto,
sem qualquer recorte, à medida que avançamos no tempo a cenografia é cada vez
mais afirmada e imponente: na escadaria do palácio dos arcebispos, em Santo
Antão do Tojal, a balaustrada de cantaria é pontuada por pináculos barrocos e
painéis que configuram um espaldar de volutas e grinaldas de flores. Mais dinâmica, mais cenográfica, tem à frente dos balaustres, a figura de um alabardeiro,
representado em tamanho real, de chapéu na mão direita e vestido a rigor, com
casaca bordada a ouro. Tudo em azulejo, numa composição que engloba não só o
cenário espacial mas também os protagonistas da representação. Estamos já nos
anos 30, em plena azulejaria joanina (fig. 3).
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Fig. 3 - Palácio dos Arcebispos. Santo Antão do Tojal. Pormenor do silhar de azulejos da
escadaria. Composição cenográfica com a representação de uma figura em escala real (figura de convite), fardada a rigor, que acolhe os visitantes no patamar da escada. O silhar,
pintado em trompe l’oeil, sugere uma cantaria de balaústres decorada festivamente com
grinaldas de flores. O azulejo tem uma participação activa da dinâmica cenográfica da
arquitectura, reinventando uma escadaria de aparato dinamizada pelo efeito de surpresa
e comunicação estabelecida com o visitante através da figura de convite. Ca 1730-35
[fotografia do autor].

De cerca de 1740, a escadaria do Palácio Melo (Hospital dos Capuchos),
tem as paredes revestidas de silhares recortados, cuja cantaria, representada em
trompe-l’oeil, é como um palco, no centro do qual se desenrolam dinâmicas cenas
de batalha.
A inventariação e o estudo dos revestimentos de azulejo na casa nobre
da 1ª metade do século XVIII revelou de um modo muito claro que os azulejos
dos espaços de serviço, cozinhas, corredores, escadas, não levantavam qualquer
questão relativamente à relação entre a função dos espaços em que se encontram
e as iconografias das representações. Com ou sem azulejos, são espaços destinados a funções específicas e únicas, como circular ou cozinhar.
É relativamente aos espaços de habitação, os espaços onde se está, se
come, se dorme, que surgem todas as questões inerentes à tipologia da casa nobre
e à relação entre a função dos espaços e os temas dos azulejos que os revestem.
Salas, salões, quartos, perderam a sua identidade com o passar do tempo e os novos modos de vida, e hoje é difícil perceber como se vivia numa
casa da 1ª metade do século XVIII. Os inventários referem algumas caracte158

rísticas dos espaços, sobretudo a nível dos móveis que neles existiam, mas
muito raramente se interessam pela descrição dos revestimentos parietais, que
não sendo móveis não eram contemplados na inventariação. Quando referidos
apenas ficamos a saber que se trata de “uma casa azulejada”, ou “com seu
azulejo”, e nada mais.
Na realidade, com excepção dos espaços de serviço já referidos, escadas,
corredores e cozinhas, o estudo comparativo de várias casas nobres de Lisboa, da
1ª metade do século XVIII, transmite a ideia de um certo empirismo, construções
nas quais não havia um programa espacial bem definido e que se iam adaptando
às vivências a que se destinavam, sendo o espaço marcado e transformado pela
decoração.
O naturalista e médico Charles Frédéric Merveilleux, que está em Portugal
entre 1723 e 1726 para escrever, a pedido de D. João V, uma História Natural de
Portugal, deixa uma curiosa reflexão sobre os palácios lisboetas, na qual refere
“o costume comum dos portugueses, que começam sempre bem os seus edifícios,
jardins e outras construções, com bons projectos e desenhos correctos, e acabam
sempre mal, voltando a velhas máximas por conselho de um qualquer frade ignorante ou de um operário seu compadre”1.
A verdade é que nos dias de hoje, excepto se existirem descrições ou documentação de arquivo, só pela observação dos espaços que chegaram até nós é
praticamente impossível saber claramente onde se dormia, onde se comia, onde
se convivia. É o azulejo, que muitas vezes, assegura simultaneamente uma certa
unidade da arquitectura, marca a ligação entre os espaços, sublinha o ritmo e a
estrutura dos interiores que reveste. Muitas vezes, é o próprio azulejo que denuncia e existência de várias campanhas de obras. No Palácio do Correio-Mor,
em Loures, percebe-se perfeitamente que uma determinada tipologia de azulejo
corresponde à ala mais antiga, e os azulejos de gosto rococó são resultantes da
campanha de obras mais tardia.
Na primeira metade do século XVIII os temas representados na azulejaria
das casas senhoriais, de composição figurativa narrativa, podem ser agrupados
em quatro principais séries:
1. Quotidiano e Lazer:
• Cenas ditas “galantes”: representações de lazer, com figuras da corte,
femininas e masculinas (passeios no jardim, passeios no lago, passeios a
cavalo)
• Cenas da vida quotidiana no espaço da casa; escrever, vestir, pentear, etc…
• Cenas de refeição, piquenique, cenas de cozinha;
• Cenas de música
• Cenas de dança
• Jogos
• Caçadas
• Chinoiseries
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2. Cenas Militares e Batalhas
3. Mitologia
4. Personificação e Alegorias
Estes temas encontram-se sobretudo nas salas do andar nobre e, com excepção das representações de cenas de música ou cenas de refeição, relacionadas
quase sempre com a função do espaço que revestem, é difícil perceber qual a função das várias salas apenas com base nas iconografias. O estudo dos inventários
também não trouxe novos elementos uma vez que, como referimos, embora se
descrevam minuciosamente os móveis de cada divisão, não há menção do tipo de
azulejos que reveste as paredes.
Os temas religiosos eram destinados às capelas das casas nobres ou a pequenos espaços de devoção como se pode observar no palácio do marquês de
Minas, no palácio do Correio-mor ou no palácio Pombal, na rua do Século, em
Lisboa.
Para lá das iconografias, não podemos esquecer que a aplicação do azulejo como elemento decorativo na casa nobre é particularmente interessante pela
ambivalência que transporta. Específico de um tipo de gosto muito ligado a um
contexto nacional, é criador de um ambiente que, independentemente dos temas
que representa, evoca simultaneamente a absorção de várias influências, muçulmanas, holandesas, orientais. As figuras, os motivos ornamentais, os episódios
narrativos, são a reprodução em pintura cerâmica de centenas de gravuras europeias que os pintores de azulejo, sem grande formação académica, utilizavam
como “livros de modelos” para as suas realizações. Este factor é particularmente
importante e explica em grande parte a repetição temática que se verifica e a
ausência de invenção compositiva. Um determinado tema tem quase sempre o
mesmo modelo. Por exemplo, os temas mitológicos, ilustração de episódios das
Metamorfoses de Ovídio que encontramos no Palácio dos Condes de Óbidos, no
Palácio do Marquês de Olhão e no palácio Centeno, têm todos o mesmo modelo
gravado, que vai circulando em diferentes oficinas de pintura de azulejo2. É nas
cercaduras, no traço do pintor, na mudança dos motivos ornamentais que se adivinha a cronologia, uma eventual oficina ou a mão de um determinado artista.
Na maior parte dos edifícios do primeiro quartel do século XVIII que foram estudados, encontramos quase sempre uma sala com temas de caça, uma sala
com temas mitológicos, uma sala com cenas galantes. São os temas mais comuns
dos quais chegaram aos nossos dias excelentes exemplos, conservados in situ, no
Palácio do Marquês de Tancos, no Palácio Centeno, no Palácio do Marquês de
Olhão ou no Palácio Belmonte.
O estudo exaustivo e comparativo dos vários temas representados e a
procura dos modelos gráficos, contribui para se perceber melhor o impacto das fontes gravadas na produção de azulejos. A gravura francesa tem, a
partir do último terço do século XVII - e o palácio Fronteira é um excelente
exemplo - uma enorme divulgação e utilização. Há gravadores cujas estam160

pas são sistematicamente utilizadas como modelo para determinados temas e
cuja obra é bem conhecida nas oficinas de pintura de azulejo. Por exemplo, as
gravuras de Jean Lepautre foram copiadas exaustivamente para a realização
de fontes e jardins. Todas as fontes representadas nos painéis do palácio Centeno, do palácio do marquês de Olhão, do palácio de Santo Antão do Tojal, no
palácio do marquês de Minas, nos painéis colocados por Raul Lino na Casa
Museu Verdades Faria (mas provenientes de um palácio de Lisboa) são cópia
de estampas de Jean Lepautre. Do mesmo modo, as representações de figuras
da nobreza que vemos nas ditas “cenas galantes”, em cenários de jardins, de
contextos musicais, ou apenas como figuras isoladas, são decalcadas de um
tipo bem específico de gravura francesa, muito na moda em Paris em finais do
século XVII como imagens de divulgação social. Gravadores e impressores
como Nicolas Arnault, Antoine Trouvain ou Henry e Robert Bonnart foram
quase um fenómeno de moda entre os pintores de azulejo que encontraram
nestas estampas os modelos ideais para retratar uma nobreza “à francesa”. As
gravuras destes impressores e gravadores divulgavam a nobreza e burguesia
francesas e eram vendidas nas várias lojas de gravuras que, no século XVII
e XVIII existiam à frente do Palácio do Louvre. As “figuras de convite” são
certamente inspiradas nestas gravuras, que um pintor de azulejo terá tido a
ideia de ampliar à escala real. O painel recortado, torna-se assim um figurino
de forte impacto visual e cenográfico, particularmente adaptado a espaços de
acolhimento de visitantes como átrios e escadarias.
O pintor conhecido como “mestre PMP”, recorreu inúmeras vezes a estas
gravuras francesas e utilizou-as como modelos “avulso” que conjugou com paisagens, fontes, ou que associou a outras figuras, construindo novas composições.
Nos painéis de uma das salas do palácio Centeno, a composição é construída com o recurso a diversos elementos, pessoas, fontes, paisagens, todos eles
tirados de estampas e reunidos como se houvesse uma lógica entre eles. Num
dos painéis vê-se ao centro, uma fonte, realizada a partir de um modelo de Jean
Lepautre. De um lado e de outro duas figuras, uma feminina, com um leque na
mão e um penteado de “fontange”, e uma masculina, vestida segundo a moda da
época, com uma farta cabeleira e uma casaca até ao joelho. Com o braço direito
aponta para a fonte. Esta composição não é mais do que uma colagem de figurinos. A invenção do pintor de azulejos limita-se à articulação destes modelos no
espaço do painel e ao seu enquadramento pela cercadura. A figura masculina é
cópia da representação de “Monsieur l’Electeur de Bavière”, numa estampa editada por Henry Bonnart, datada de 1694, com a indicação “Monsieur l’électeur
de Bavière. Touts les portraits de la Cour se vendent chez Henry Bonnart, au Coq,
avec privilège 1694”, o que nos mostra o sucesso destas estampas na divulgação
das figuras da corte, e também a sua circulação Portugal onde eram utilizadas
como modelos anónimos (fig. 4 e 5). Note-se que, se o painel fosse realizado à
escala real e fosse recortado, teríamos uma figura de convite.
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Fig. 4 - Cena “galante”. Painel de azulejos, ca 1720-25.
Palácio Centeno. Composição realizada com base em
três gravuras diferentes que forneceram os modelos
para a fonte e para as figuras. [Fotografia do autor].

Fig. 5 - Monsieur l’Electeur
de Bavière.
Gravura de Henry Bonnart.
1697.

É muito provável que a relação entre a corte portuguesa e a França tenha
tido influência neste gosto “à francesa”. Maria Francisca Isabel de Saboia, filha do
duque de Nemours, casa em 1666 com D. Afonso VI e em 1668, após anulação do
casamento, casa com o cunhado, D. Pedro, futuro D. Pedro II. Certamente que com
a rainha veio também uma cultura francesa, um gosto à francesa e, entre móveis e
outros adereços, muitos livros e estampas francesas.

Fig. 6 - Painel de azulejos.
Palácio de Santo Antão do Tojal.
Todos os elementos da composição são
provenientes de gravuras diferentes.
[Fotografia do autor].
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Fig. 7 - Monseigneur le Duc de Bourgogne
rendant. Visitte à Madame la Princesse de
Savoye à sa toilette.

A fantasia do pintor exige algumas vezes uma certa pesquisa para a escolha do modelo. Por exemplo, para as figuras representadas num dos painéis do
palácio de Santo Antão do Tojal, o modelo foi retirado de uma gravura francesa
que representa a visita do duque de Borgonha à princesa de Saboia, no momento
em que esta se estava a pentear (fig. 6 e 7). Estas estampas que divulgavam a vida
social da corte francesa, seriam certamente para os pintores de azulejo e para os
encomendadores dos painéis, uma referência e um objecto de curiosidade.
Estas gravuras não eram representações anónimas, mas sim retratos de figuras da sociedade parisiense e da corte. Nos painéis de azulejo são apenas figurinos que se copiam e que transmitem o gosto por uma vivência de corte que se
pretende como decoração da casa senhorial. O painel de uma das salas do Palácio
do marquês de Minas, em Lisboa, representando uma figura feminina num fundo
de paisagem, reproduz o retrato da “Mademoiselle de Loube” que ninguém, em
Lisboa, certamente conhecia (fig. 8 e 9).

Fig. 8 - Painel de azulejos, ca 1720.
Palácio do marquês de Minas.
[Fotografia do autor].

Fig. 9 - Mademoiselle de Loube, en
pied. Se vend à Paris, chez Antoine
Trouvain, rue St. Jacques au grande
Monarque attenant les Mathurins
avec privilege du Roy. Gravura
francesa, final séc. XVII.

Alguns casos são particularmente curiosos e reveladores da ingenuidade
destas cópias e da banalização da sua utilização. O retrato do rei D. João V, pintado num dos painéis de azulejo do convento de São Vicente de Fora, é decalcado
de uma gravura francesa de Jean Mariette que retrata o rei D. Pedro II, pai de D.
João V (Pierre II, roy de Portugal). Recuperou-se o modelo, a pose, o enquadra163

mento com o cortinado, a mesa de pés esculpidos em forma de atlante e substituiu-se apenas o rosto do rei (fig. 10 e 11).
Verificou-se neste levantamento de modelos gráficos utilizados nos azulejos das casas nobres, que a gravura francesa tem uma presença preponderante nos
acervos de estampas dos pintores de azulejo. Mas não é só gravura francesa que
encontramos. Stefano della Bella (1610-1664), florentino que estuda em Roma
patrocinado pelos Médici, é o autor de diversas composições de batalhas que também encontramos reproduzidas em azulejo. Em Lisboa, uma das salas do palácio
do marquês de Minas tem um conjunto de painéis realizados a partir de diversas
estampas da série Dessins de quelques conduites de troupes et attaques des villes,
impressa entre 1642 e 1647 (fig. 12, 13, 14 e 15).

Fig. 10 - Painel de azulejos, ca 1720.
Fig. 11 - Retrato de D. João V. 		
Mosteiro de São Vicente de Fora (Lisboa).
[Fotografia do autor].
			

Fig. 12 - Palácio do marquês de
Minas. Pormenor de um dos painéis de azulejo de uma sala do salão nobre. Cena de batalha. Cópia
de uma gravura de Stefano della
Bella, da série Dessins de quelques
conduites de troupes et attaques
des villes. [Fotografia do autor].
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Fig. 13 - Stefano della Bella. Dessins de quelques conduites de troupes et attaques des
villes. Gravura, 1642-1647.

Fig. 14 - Palácio do marquês de Minas. Pormenor
de um dos painéis de azulejo de uma sala do salão nobre. Cerca de 1720. Cópia
de uma gravura de Stefano
della Bella, da série Dessins
de quelques conduites de
troupes et attaques des villes. [Fotografia do autor].

Fig. 15 - Stefano della Bella. Dessins de quelques conduites de troupes et attaques des
villes. Gravura, 1642-1647
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O Palácio Cabral – um caso de estudo

O Palácio Cabral, em Lisboa, actualmente junta de freguesia de Santa Catarina, é um dos edifícios que foi particularmente estudado pela equipa do projecto de investigação em curso.
Apesar das várias mudanças de proprietário, de função, e das inúmeras
obras que sofreu, o Palácio Cabral conserva a tipologia de aplicação de azulejos
comum às casas nobres setecentistas: figura avulsa nos espaços de serviço como
a cozinha, azulejos seriados em corredores e salas de menor importância, figuras
e narrativas para as salas e salões do andar nobre. São azulejos de pintura muito
cuidada, tanto nas composições ornamentais da escadaria como nas composições
narrativas do andar nobre, revelando já um gosto regência, na gramática decorativa das cercaduras.
Os azulejos deste palácio não obedecem à tipologia mais comum dos três
temas – caçadas – cenas galantes – mitologia. No andar nobre são três as salas com
silhares de azulejo de composição figurativa narrativa com representações de episódios da história da antiguidade, da mitologia greco-romana e de alegorias. Apenas três painéis, na sala de menores dimensões, representam cenas do quotidiano.
Nota-se aqui uma mudança de gosto, provavelmente influenciada pelas centenas de
gravuras encomendadas para as coleções reais a partir de 1727. Os modelos utilizados para os painéis do palácio Cabral, foram utilizados noutros revestimentos de
azulejo do segundo quartel do século XVIII e mantêm-se até cerca de 17503.
No salão principal ou salão nobre, a que vamos chamar “Sala de Vénus” os
silhares são constituídos por sete painéis de azulejo (9 azulejos de altura), a azul
e branco, que representam episódios da vida de Vénus e figuras de deuses.
Os painéis com temas da vida de Vénus ilustram: A toilette de Vénus (fig.
16 e 17); Vénus e Vulcano; Diana e as suas ninfas cortam as asas aos cupidos
adormecidos (18 e 19). Entre as janelas, quatro painéis de menores dimensões
representam respectivamente, Vénus, Mercúrio, Júpiter e Diana.
A pintura do azulejo é excelente, com um firme domínio das aguadas, do
desenho, da sombra e luz. As várias gradações de azul diluem-se no fundo branco
e traduzem-se, na pintura, em espacialidade, leveza e luminosidade.
Para os episódios da vida de Vénus, que se desenrolam nos três painéis de
maiores dimensões, o pintor baseou-se numa série de quatro gravuras realizadas
a partir de quatro pinturas de Francesco Albani (utilizou apenas três) alusivas à
vida de Vénus. Copiou as figuras, exactamente como estão dispostas nas estampas mas alterou as paisagens, adaptando a composição à horizontalidade exigida
pelo comprimento dos silhares de azulejo. No painel que representa as ninfas
de Diana a cortarem as asas aos cupidos, o pintor destacou todas as figuras em
primeiro plano num fundo de paisagem marítima, certamente inspirada noutra
estampa (fig. 18). As pinturas de Albani foram divulgadas na Europa através das
estampas de Etienne Baudet e de Benoit Audran e as gravuras de ambos circulam
em Portugal no último quartel do século XVIII.
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Fig. 16 - Palácio Cabral. A Toilete de Vénus. Painel de azulejos, ca 1740. (Pormenor)
[Fotografia do autor].

Fig. 17 - Gravura de Etienne Baudet. A toilette de Vénus.

Etienne Baudet, gravador de Louis XIV, pintor que faz a viagem a Roma,
é o primeiro a gravar os quadros de Albani. No catálogo de Estampas do rei D.
João V, redigido por Pierre Jean Mariette e publicado por Marie Thérèse Mandroux-França4, vêm indicadas as quatro gravuras, entre as muitas obras de Baudet
enviadas para a colecção do rei de Portugal e entre as muitas gravuras realizadas a
partir de criações de Albani. Mariette identifica a série como Fable des amours de
Venus et d’Adonis e explica que Etienne Baudet fez as gravuras em Roma e que
essas gravuras são do melhor que foi feito pelo artista5. A descrição das gravuras
mostra que os quatro temas formam uma narrativa: Vénus no desejo de agradar
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ao seu amado, pede às graças que a ajudem na toilette (A Toilette de Vénus); Os
cupidos, por ordem de sua mãe, preparam as setas e experimentam-nas para terem a certeza de que estas atingem o coração de Adonis (Vénus e os cupidos na
forja de Vulcano); Adonis parte para a caça e encontra Vénus adormecida (este
episódio não está representado nos painéis de azulejo do palácio mas encontra-se
noutros painéis de azulejo de outros edifícios da mesma época); As ninfas de Diana encontram os cupidos adormecidos, tiram-lhes os arcos e as setas, cortam-lhes
as asas e vingam-se da morte de Adonis6.
Até este estudo sobre os azulejos do Palácio Cabral não se conhecia qualquer relação entre a obra de Francesco Albani e a azulejaria portuguesa.

Fig. 18 - Palácio Cabral. As ninfas de Diana cortam as asas aos cupidos adormecidos.
Painel de azulejos (pormenor), ca 1740. A partir de composição de Francesco Albani.
[Fotografia do autor].

Fig. 19 - Gravura d’Etienne Baudet. As ninfas de Diana cortam as
asas aos cupidos adormecidos. A
partir de composição de Francesco Albani.
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O catálogo da colecção de estampas de D. João V confirma a presença de
inúmeras gravuras a partir de obras de Albani enviadas para Portugal. No nº8 do
Jornal de Belas Artes de 1857, o Visconde de Juromenha refere um texto, supostamente de Jean Mariette, segundo o qual, entre as dezenas de obras compradas
para D. João V pelo francês, estava um quadro de Francesco Albani que representava “Vénus deitada com dois amores à cabeceira e outro que detém Adonis”,
quadro destinado à galeria do rei e desaparecido com o terramoto de 1755. Esta
versão seria certamente uma cópia realizada a partir do original “Adónis é levado
até Vénus pelos cupidos”, uma das quatro pinturas realizadas entre 1621 e 1633
por Francesco Albani para Francesco Gonzaga, 6º duque de Mântua, destinadas à
sua “Villa Favorita”, em Mântua. Em 1626 Francesco Gonzaga morre e as pinturas nunca chegam a ser colocadas no palácio. Em 1684 os quadros são comprados
por Luis XIV. Mariette explica que viu os quadros em Versalhes e que os temas
que representam têm sido muito utilizados em tapeçaria: “Em Versalhes vi os
seus quatro grandes painéis que representam os trabalhos ou empregos do amor
e pertencem a Mr. Le Duc, os quaes andam estampados, sobre eles se tem feito
muitas armações de panos de raz na fabrica de Gobelins”7.
Estas quatro pinturas de Albani suscitaram grande interesse nas artes decorativas europeias durante a primeira metade do século XVIII e foram reproduzidas em variados suportes, como marfim, faiança, madeira, leques e tapeçarias8.
Podemos agora acrescentar o azulejo e confirmar o sucesso desta obra de Albani
junto das oficinas lisboetas.
Em casas senhoriais de Lisboa foram inventariados vinte painéis de azulejo, realizados no segundo quartel do século XVIII, com base nas estampas que
reproduziam as quatro pinturas de Albani. Estes vinte painéis são provenientes
de seis edifícios e copiam a totalidade ou apenas pormenores das gravuras. Neste
último caso a identificação da iconografia só é possível com base na comparação
com as estampas. Dependendo do tamanho do painel, do local ao qual se destina,
o pintor copia apenas a parte da gravura que considera mais adequada.
A maior parte dos painéis de azulejo inventariados, com estes temas de
Albani, chegou até aos nossos dias no local de origem. É o caso dos painéis do
palácio Cabral, dos painéis muito degradados do jardim da quinta do Espie (Lumiar), do palácio Pimenta (Museu da Cidade) e da fábrica de Pólvora de Barcarena. Outros, recuperados de casas demolidas, foram reaplicados noutros edifícios
na segunda metade do século XX, como os painéis realizados entre 1735 - 40,
provenientes de uma casa nobre da rua da Mouraria, demolida em 19619. Um dos
conjuntos destes painéis foi colocado no palácio do Machadinho, onde ainda hoje
se encontram, os restantes, com outros temas mitológicos, estão guardados no
depósito da Câmara Municipal de Lisboa, em Figo Maduro.
Voltando ao palácio Cabral, os quatro painéis entre as janelas, que como
referimos representam respectivamente Vénus, Mercúrio, Júpiter e Diana também foram realizados a partir de modelos franceses que circularam em diversas
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oficinas de pintura de azulejo e que se encontram reproduzidos noutros edifícios.
O pintor utilizou um conjunto de treze estampas com representações de deuses,
intitulado “Images des dieux païens”, publicado em Paris entre 1650 e 1660 (fig.
20, 21, 22, 23) e adaptou-as à escala da superfície mural e ao enquadramento
ornamental que também foi realizado a partir de livros de modelos decorativos.

Fig. 20 - Diana caçadora. Palácio Cabral.
Fig. 21 - Diana caçadora. Gravura de
Painel de azulejos, ca 1745.
Georges Lejuge. Images des Dieux païens.
[Fotografia do autor].
Ca 1660.
					

Fig. 22 - Júpiter. Palácio Cabral. Painel
de azulejos, ca 1745.
[Fotografia do autor].
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Fig. 23 - Jupiter. Gravura de Georges
Lejuge. Images des Dieux païens.
Ca 1660.

Na sala ao lado, que vamos chamar “sala das Metamorfoses”, três painéis (silhares), todos com temática mitológica: o silhar de maiores dimensões
tem dois episódios das Memorfoses de Ovídio, “Perseu e Andrómeda”, painel
idêntico ao painel do palácio dos Condes de Óbidos, ao painel da fábrica de
Barcarena e ao painel que se encontra actualmente em Alfama, num espaço
exterior (Largo do Chafariz de Dentro), e “Diana e Actéon”, painel cujo modelo foi igualmente utilizado para o painel do tanque do palácio do Correio-Mor
(Loures). Mais uma vez verifica-se a utilização de modelos relativamente comuns e que circulavam nas oficinas dos pintores de azulejo10. Os outros painéis
representam “Morte de Prócris” e “Nascimento de Adonis”, igualmente episódios das Metamorfoses. O painel, com a representação do encontro de Vénus
e Marte, copia minuciosamente uma gravura de Franz Ertinger (ou François
Ertinger), pintor e gravador de Antuérpia, que trabalhou sobretudo em Paris
(1648-1710) (fig. 24, 25).

Fig. 24 - Vénus e Marte. Palácio Cabral.
Painel de azulejos (pormenor), ca 1745
[Fotografia Tiago Molarinho]

Fig. 25 - Vénus e Marte. Gravura a
partir de composição de Franz
Ertinger, ca 1641.

A terceira sala, de menores dimensões que as precedentes, tem 5 painéis
de azulejo (silhares), que representam dois temas mitológicos: “Vénus e Anquises” (fig. 26,27), composição realizada a partir de um modelo de Annibal Carraci
(Galeria Farnese) divulgado em toda a Europa por diversos gravadores, nomeadamente por Carlo Cesio, “Alegoria da Prudência” (figs. 28, 29) (painéis de
maiores dimensões) e três cenas da vida quotidiana: uma figura feminina com
uma bandeja na mão, uma figura feminina a fazer uma cama, uma figura feminina
com um cesto de roupa na mão.
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Fig. 26 - Vénus e Anquises
Palácio Cabral.
Painel de azulejos (pormenor), ca 1745.
[Fotografia do autor]

Fig. 27 - Vénus e Anquises. Gravura a
partir de composição de Annibale Carracci,
ca 1641.

Fig. 28 - Alegoria da Prudência
Palácio Cabral. Painel de azulejos (pormenor),
ca 1745. [Fotografia do autor].

Fig. 29 - Alegoria da Prudência. Gravura a partir de
composição de Annibale
Carracci, ca 1641.

O painel com uma alegoria da Prudência é talvez o mais curioso porque copia
uma gravura realizada a partir de uma das pinturas executadas por Simon Vouet
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para o palácio real de França, por volta de 1643. Esta pintura decorava a parede
por cima da lareira de uma das salas do palácio e representava Ana de Áustria,
mãe de Luis XIV, como alegoria da Prudência, uma das quatro virtudes cardinais.
Para o pintor de azulejo e certamente também para o encomendador, esta
gravura retratava apenas uma figura feminina. Mais uma vez, o tema, o retrato,
tornam-se anónimos no painel de azulejos. Para o pintor, como para o encomendador, a gravura é apenas um modelo a copiar.
Apesar dos painéis de composição narrativa do palácio Cabral revelarem
uma escolha de gravuras eruditas e menos comuns, nota-se perfeitamente a ausência de preocupação com uma lógica iconográfica. A prioridade é dada a representações que se adaptem ao espaço e que sejam decorativas. Os temas de “Vénus
e Marte” e de “Vénus e Anquises” (figs. 24 e 26), colocados em salas diferentes,
teriam mais sentido se estivessem na mesma sala uma vez que ambos ilustram
episódios da história de Vénus. Do mesmo modo, os painéis com pequenas cenas
do quotidiano, aplicados em espaços de menor dimensão, entre portas e janelas,
não têm qualquer relação com a história de Vénus.
Este levantamento põe em destaque a importância da gravura francesa na
azulejaria figurativa aplicada na arquitectura civil residencial. Até agora, com excepção de pintores gravadores como Jacques Callot, Simon Vouet, Jean Lepautre,
cujo impacto nas nossas artes decorativas começa a ser bem conhecido, a influência da obra gravada de artistas franceses como Georges Lejuge, Nicolas Arnault,
Antoine Trouvain, Henry e Robert Bonnart, Etienne Baudet, Benoit Audran, nas
composições dos pintores de azulejo barrocos, era praticamente desconhecida.
Embora a inventariação sistemática dos temas representados na azulejaria de temática narrativa da casa senhorial da primeira metade de setecentos mostre que
não existe um programa iconográfico na decoração dos espaços, é muito interessante perceber que os painéis de azulejo eram realizados a partir do que de melhor
se fazia na Europa como imagem gravada e que, a “verdadeira apatia na história
da gravura artística” que Ernesto Soares reconhece em Portugal11, relativamente à produção de gravuras, é largamente colmatada com o recurso a estampas
europeias. Por outro lado, a pouco e pouco, percebe-se melhor como é que os
pintores de azulejo utilizam estes modelos, e torna-se cada vez mais evidente
que as gravuras de Nicolas Arnault, Antoine Trouvain, Henry e Robert Bonnart,
eram amplamente conhecidas em Portugal a partir de finais do século XVII. Pintores como Gabriel Del Barco, António de Oliveira Bernardes, ou o Mestre dito
“PMP”, recorreram frequentemente a estas estampas para “criarem” as suas composições. É também certamente nestas gravuras, que davam a conhecer a nobreza
e aristocracia francesas, que se encontram os modelos para as figuras de convite
que surpreendem o visitante nos átrios e escadarias das casas senhoriais.
É fundamental que o estudo metódico da iconografia da azulejaria portuguesa dos séculos XVII e XVIII se faça à luz de um bom conhecimento da gravura europeia e da sua circulação.
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