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“O azulejo não parou no tempo, 
o azulejo renova-se todos os dias”

O Museu Nacional do Azulejo 

(Mnaz), em Lisboa, inaugurou a Sa-

la Manuel dos Santos. O nome não é 

de reconhecimento óbvio, mas per-

tence a um dos maiores artistas da 

azulejaria portuguesa que trabalhou 

entre 1690 e 1725. Quem o diz é a 

directora do museu, Maria Antónia 

Matos, que quer dar ao artista o seu 

devido reconhecimento. São dele 

os painéis que vemos nas paredes 

deste novo espaço, que sempre es-

teve fechado. É a primeira vez que 

a sala se abre ao público, depois 

de uma grande intervenção. Para 

já, está vazia, brilham os azulejos, 

mas daqui a dois anos Maria Antó-

nia Matos pretende instalar aqui o 

Centro Interpretativo do Convento 

da Madre de Deus, ocupado na ín-

tegra pelo Mnaz. Talvez em 2017 o 

azulejo português já seja Património 

da Humanidade da UNESCO.

Era uma sala cheia de caixas até 

ao tecto. Tantas que nem nas pare-

des se conseguiam ver os grandes 

painéis de azulejos do século XVIII, 

assinados por Manuel dos Santos. 

Painéis esses desgastados pelo tem-

po e pela humidade, a precisar de 

restauro. Eram mais de mil caixas. 

Talvez duas mil. Cheias de azulejos 

e pinturas por desvendar. Nem mes-

mo o chão se via. “Andávamos aqui 

e fi cávamos sujos”, conta-nos a di-

rectora Maria Antónia Matos. “Era 

uma sala de reservas mas nem dava 

trabalhar”, diz. “No museu, temos 

de saber o que temos, sem um in-

ventário completo daquilo que te-

mos à nossa guarda não podemos 

falar de gestão, de conservação, 

de segurança, de avaliação, de in-

vestigação, de renovar a exposição 

permanente e de organizar exposi-

ções temporárias”, continua Maria 

Antónia Matos, explicando que foi 

assim que surgiu o plano de dar uma 

nova vida à sala.

Era preciso tirar as caixas e apro-

veitar então para renovar a sala que 

no projecto original do Convento da 

Madre de Deus, fundado em 1509 

pela rainha D. Leonor, viúva de D. 

João II e irmã de D. Manuel I, corres-

pondia à nave da igreja, construída 

mais tarde, em 1550, por ordem do 

rei D. João III — e posteriormente 

decorada nos reinados de D. Pedro 

II, D. João V e D. José, entre fi nais 

do século XVII e meados do século 

XVIII. Mas, para uma intervenção, 

era preciso dinheiro que o museu 

não tem. “Não conseguíamos fazer 

isto sem o mecenato. Nos dias de 

hoje já ninguém sobrevive sem me-

cenato...”, desabafa a directora, que 

recorreu à Fundação Millennium 

BCP, um parceiro antigo do mu-

seu. “D. Leonor fundou o conven-

to e agora quem de facto o protege 

é a Fundação Millennium BCP”, diz 

em tom de brincadeira, revelando 

que quando recorreu a esta funda-

ção e explicou a necessidade de se 

fazer um inventário  e recuperar a 

sala foi desafi ada para um projecto 

ainda maior. E por que não tornar 

esta sala no Centro Interpretativo 

do Convento da Madre de Deus para 

que todos conheçam a história e a 

importância do espaço?

Plano a médio-longo prazo
“Se trouxer aqui crianças ou um 

público infanto-juvenil, eles olham 

e fi cam-se por aí. Se virem o centro 

interpretativo, se puderem tocar, 

se virem as imagens, criam logo 

um vínculo e uma empatia com o 

que estão a ver completamente di-

ferente”, diz ao PÚBLICO Fernando 

Nogueira, presidente da Fundação 

Millennium BCP, que quer ajudar 

o museu a modernizar-se. E admi-

te: “Apoiamos muitos museus, mas 

temos um particular carinho pelo 

Museu Nacional do Azulejo”. “Acho 

que é o elemento mais distintivo que 

nós [em Portugal] podemos ter para 

aqueles que nos visitam. Onde os 

portugueses realmente se destaca-

ram foi nas artes decorativas e em 

particular na azulejaria”, acrescen-

ta, defendendo que o que vemos no 

Mnaz não encontramos em mais ne-

nhum lado. “Não é como a pintu-

ra fl amenga, que podemos ver em 

vários museus, por exemplo. Além 

de que falamos de um convento ri-

quíssimo”, diz. 

“Aliás, diz-se, a propósito do con-

A Sala Manuel dos Santos, com painéis 
até agora escondidos do público, foi 
inaugurada no Museu do Azulejo. Uma 
sala para contar a história do Convento 
da Madre de Deus e celebrar a azulejaria

Património
Cláudia Lima Carvalho

vento no tempo de D. Leonor, que 

era uma autêntica pinacoteca”, in-

terrompe Maria Antónia Matos, lem-

brando que pela Madre de Deus pas-

saram grandes obras de arte da épo-

ca e outras tantas foram deixadas ao 

convento em testamento. É o caso 

do Relicário de D. Leonor, “uma das 

melhores peças de ourivesaria da 

Renascença” nacional. Concebido 

por volta de 1510 e todo feito em ou-

ro, foi deixado pela monarca ao con-

vento. Encontra-se hoje em depósito 

no Museu Nacional de Arte Antiga. 

“E depois há outras peças que estão 

dispersas por outras entidades [mu-

seológicas] e nós queremos dar essa 

dimensão”, explica, contando que 

até ao fi nal da monarquia todas as 

rainhas tinham a preocupação de 

visitar o convento.

O centro interpretativo servirá 

então para dar a conhecer não só 

o próprio Convento da Madre de 

Deus, mas também as pessoas que 

nele viveram e que com ele se pre-

ocuparam, assim como as obras de 

arte que nele existiram. “Esta vai 

ser uma sala com uma grande car-

ga histórica e um recheio cultural 

absolutamente extraordinário”, 

conta Maria Antónia Matos, reve-

lando que o museu está a trabalhar 

com várias instituições e centros 

“Onde os 
portugueses se 
destacaram foi nas 
artes decorativas, 
em especial na 
azulejaria”, diz 
o presidente 
da Fundação 
Millennium BCP



  Tiragem: 36557

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 30,32 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 59420151 25-05-2015

de investigação para este projecto.

Este é um plano a médio-longo 

prazo. “Dentro de dois anos deve-

rá estar concluído”, aponta Noguei-

ra. A primeira etapa está terminada: 

as caixas da sala passaram para os 

claustros do convento, onde uma 

equipa de especialistas trabalha na 

conservação dos azulejos que esta-

vam escondidos nas reservas — estão 

agora à vista do visitante para que 

qualquer um possa apreciar e per-

ceber o trabalho que aqui é feito. E 

a sala, essa, está aberta ao público. 

Como nova.

“Queremos restituir este espaço, 

devolver a sala ao olhar das pessoas 

É a primeira vez 
que a Sala Manuel 
dos Santos é 
aberta ao público. 
Guardava em 
depósito milhares 
de azulejos 
agora a serem 
inventariados

MIGUEL MANSO

Biblioteca digital 
para a azulejaria

Inéditos de João dos 
Santos Simões online

D
igiTile, assim se vai 
chamar a biblioteca 
que disponibilizará 
online várias colecções 

documentais sobre a 
azulejaria, com especial 
destaque para o trabalho 
inédito de João dos Santos 
Simões (1907-1972), o 
historiador e investigador que 
procedeu à inventariação do 
património azulejar português 
em Portugal e no Brasil.

O projecto vai ser 
apresentado nesta quarta-feira, 
dia 27, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, promotora desta 
iniciativa juntamente com o 
Artis — Instituto de História de 
Arte da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. 
Além da apresentação de 
vários estudos sobre azulejaria 
e cerâmica, estão previstos 
vários debates ao longo do 
dia. Segundo a fundação, a 
DigiTile surge da necessidade 
de estudar, publicar e 
disseminar os estudos inéditos 
complementares à obra 
Azulejaria em Portugal, de 
Santos Simões, constantes 
da parte do seu espólio hoje 
na Biblioteca de Arte, na 
Gulbenkian, em Lisboa. 

No final da década de 
1950 e até ao princípio da 
1970, a Gulbenkian apoiou 
um projecto de Santos 
Simões para criar o inventário 
da azulejaria nacional. 
Desse trabalho resultaram 
publicações que ainda hoje 
são uma referência na área. 
Na biblioteca digital estarão 
disponíveis ao público cerca 
de três mil fotografias e outras 
tantas fichas documentais 
sobre azulejaria, 800 desenhos 
do pintor e desenhador 
Emílio Guerra de Oliveira, 
documentação sobre os vários 
tipos de azulejos em Portugal, 
textos inéditos de Santos 
Simões e ainda os textos dos 
investigadores do Instituto de 
História da Arte produzidos no 
âmbito do projecto.

e dar a Manuel dos Santos o desta-

que que merece”, diz a directora, 

referindo-se ao autor dos painéis 

que chegaram ao museu depois do 

terramoto de 1755 como “um dos 

nomes maiores do Ciclo dos Mes-

tres”.

O Ciclo dos Mestres é a designação 

correspondente ao período áureo da 

azulejaria portuguesa, da viragem 

do século XVII para o seguinte e que 

surgiu sobretudo como reacção às 

importações holandesas. Com o Ci-

clo dos Mestres o pintor de azulejo 

assume o estatuto de artista, tem 

formação e  assina as suas obras. 

“Manuel dos Santos é um desses no-

mes que estão relacionados com os 

[azulejistas] Oliveira Bernardes, pai 

e fi lho, ou com o [monogramista] 

PMP”, explica a directora.

Maria Antónia Matos destaca o 

maior painel da sala, de 1720, com 

21 azulejos de altura e 54 de compri-

mento, de temática franciscana — o 

que é normal, porque o Convento 

da Madre de Deus foi um convento 

de Clarissas reformadas, proprieda-

de da Ordem de Santa Clara, o ra-

mo feminino da Ordem dos Fran-

ciscanos. “Encontramos aqui São 

Francisco abraçado ao crucifi cado 

e por baixo os três mandamentos 

fundamentais da ordem, que são a 

pobreza, a humildade e a castida-

de. E depois as virtudes que estão a 

calcar o vício que lhes corresponde, 

como a modéstia versus a vaidade”, 

explica a directora, fazendo notar a 

“infl uência da azulejaria holandesa 

em que ressalta o branco”. “A forma 

de tratamento da paisagem é abso-

lutamente extraordinária, é de uma 

qualidade de pintura extraordiná-

ria”, afi rma.

Património da Humanidade
O brilho que estes azulejos têm ho-

je é resultado de um trabalho que 

levou meses. A humidade e os sais 

ameaçavam tirar-lhes a cor e os tra-

ços. “Havia uma necessidade de in-

tervencionar”, diz Lurdes Esteves, 

conservadora do museu que coorde-

nou todo o processo. “Obviamente 

que tínhamos de retirar os azulejos 

e voltar a colocá-los no sítio.” E aqui 

a conservadora inovou, recorren-

do a uma técnica de montagem que 

até hoje nunca tinha sido usada com 

azulejos. “Queríamos que depois 

da intervenção os azulejos fossem 

aplicados na parede exactamente 

da forma original”, conta, expli-

cando que a solução encontrada 

foi aplicar os azulejos sobre placas 

de um material usado no fabrico 

de aviões, o aerolame, que foi so-

breposto em caixas-de-ar. Assim, a 

humidade chega à caixa-de-ar, mas 

não ao azulejo, que, embora pareça, 

não está colocado na parede. “Desta 

forma conseguimos ter um acaba-

mento idêntico a um revestimento 

azulejar na sua própria estrutura, 

mas na realidade está num supor-

te móvel dividido em várias placas, 

que não são visíveis. E quando for 

preciso intervir em algum azulejo 

não é preciso tirar tudo, mas só a 

placa em questão.”

Lurdes Esteves é, assim, respon-

sável por uma nova técnica de mon-

tagem. “É um problema com o qual 

os conservadores se estão sempre a 

debater: é que se tiram os azulejos, 

tratam-se os azulejos, mas depois 

ninguém trata as estruturas. Não há 

forma de tratar as estruturas, não 

há forma de tratar os problemas”, 

diz. “Eu acho que, não havendo 

outra solução, é preferível pôr isto 

assim.”

Em brincadeira, Fernando No-

gueira diz que a conservadora fez o 

que os portugueses fi zeram com a 

azulejaria no século XVII: despren-

der-se do estabelecido e procurar 

alternativas.

Para a directora do Mnaz, o “por-

tuguês é muito mais livre” na arte. 

“A azulejaria holandesa até pode ser 

de maior qualidade do que a portu-

guesa, em termos de materiais, mas 

o português tem liberdade de pince-

lada e de interpretação.” A azulejaria 

“é de facto apaixonante”, diz Maria 

Antónia Matos. “O que é extraordi-

nário é verifi car que o azulejo não 

parou no tempo, o azulejo renova-se 

todos os dias. O azulejo adaptou-se 

inclusivamente à linguagem do com-

putador”, continua, dando o exem-

plo do arquitecto Álvaro Siza, que 

terá em breve uma exposição no mu-

seu, e que privilegia este material. 

“O azulejo não é só azul e branco, 

é uma explosão de cor. Não é por 

acaso que foi usado em muitas das 

nossas estações de metro.”

Na inauguração da Sala Manuel 

dos Santos, o secretário de Estado 

da Cultura, Jorge Barreto Xavier, 

anunciou a candidatura do azule-

jo a Património da Humanidade da 

UNESCO. “O azulejo português, ao 

longo dos últimos anos, tem vindo 

a ganhar destaque a nível inter-

nacional, servindo de inspiração, 

nomeadamente, a muitos costu-

reiros e designers e está cada vez 

mais presente um pouco por todo 

o espaço lusófono”, escreveu de-

pois em comunicado, explicando 

que esta candidatura está a ser feita 

pela Direcção-Geral do Património 

Cultural, em parceria com o Labo-

ratório Nacional de Engenharia Civil 

e a Comissão Nacional da UNESCO 

e o Ministério dos Negócios Estran-

geiros.

O PÚBLICO pediu esclarecimen-

tos sobre esta iniciativa, mas as res-

postas da Secretaria de Estado da 

Cultura foram parcas, explicando 

apenas que a candidatura que está 

há algum tempo a ser preparada pe-

la tutela é a Património Material da 

Humanidade e engloba toda a azu-

lejaria portuguesa, do século XVII 

até à contemporaneidade, épocas 

representadas no acervo do Museu 

Nacional do Azulejo. 


