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NA ROTA DO SAL - A AZULEJARIA HOLANDESA
 EM TERRITÓRIO PORTUGUÊS:

ENCOMENDA E RECEÇÃO

Susana Varela Flor1

IHA | FCSH/ UNL

Este artigo é dedicado a Francine Stoffels e ao amor que nutre pela cultura portuguesa.

RESUMO

  O presente texto deriva de uma comunicação apresentada no 
Colóquio Azulejaria na Região Centro que decorreu na Figueira da 
Foz em 2014. Tem como objetivo principal o de analisar o processo de 
encomenda da azulejaria Holandesa entre 1660 e 1715 numa perspectiva 
de conjunto. É um trabalho inicial que pretende apenas explanar os 
principais exemplos in situ em Portugal e contextualizá-los na sociedade 
barroca portuguesa, a )m de traçar um quadro mais completo da 
aquisição destes ornamentos. No )nal, pretendemos clari)car as redes 
sociais que justi)cam as opções de consumo decorativo nos espaços 
interiores portugueses, sejam eles laicos ou religiosos2.

1  Susana Varela Flor é investigadora contratada do Instituto de História da Arte da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A autora deseja 

agradecer aos organizadores do Colóquio, em especial à  Inês Jordão Pinto todo o apoio prestado. De 

igual modo, está reconhecida a Francine Sto'els, José Meco, Maria João Santos Simões, Dr.ª Odete 

Martins, Dr. Pedro Penteado (DGLAB/TT), Rui Mendes, >eda van Royen e Pedro Flor pelo diálogo 

sempre enriquecedor. Uma palavra de gratidão é dirigida particularmente a Johann Kamermans que 

nos cedeu o seu artigo para leitura e com quem trocámos ideias e esclarecemos dúvidas. Por )m um 

agradecimento a todas as instituições que nos autorizaram a publicação de imagens.

2  Por razões que se prendem com a economia do texto não foram contemplados os 

acervos do Paço da Figueira da Foz e do Palácio Melo e Abreu em Lisboa. Sobre os mesmos 

consultem-se, respectivamente, os estudos de Pinto, 2014 e Flor et al., 2014.
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Palavras-chave: Azulejo, azulejaria holandesa, Barroco, Jan van Oort, 
Willem van der Kloet

Abstract

 This text is the result of a paper presented in the Seminar “Tiles in the Center, 

which took place at Figueira da Foz in 2014. Its main goal is to analyze the 

process of comissioning Dutch tiles between 1660 and 1715 in an overall 

perspective. It is a primary work that only intends to expose the main examples 

in situ in Portugal along with their context in Portuguese baroque society. 

Besides, it outlines a more complete framework of the acquisition of these 

ornaments. Finally, it intends to clarify the existant social networks, which 

justify the decorative consumption options for Portuguese interior spaces, 

either secular or religious.  

Keywords: Tile, Dutch Tiles, Baroque, Jan van Oort, Willem van der 
Kloet
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I – A AZULEJARIA HOLANDESA EM PORTUGAL E AS 
RELAÇÕES POLÍTICAS E COMERCIAIS COM A HOLANDA 

 O maior estudo sobre azulejaria holandesa em Portugal 
continua a dever-se ao historiador João Miguel dos Santos Simões, o 
qual, logo em 1949, escrevia sobre a presença de azulejaria Holandesa 
na Europa e, particularmente, na Península Ibérica. Ao longo dos anos, 
recorreu ao tema deixando o seguinte testemunho: 

 “É em Espanha e sobretudo em Portugal que se deve ir para admirar 
as verdadeiras obras primas da arte do tegel holandês que, em grande 
parte, permanecem ainda nas igrejas e palácios, onde se mantêm com 
toda a sua pureza e frescura.” (Simões, 1955)

Com efeito, quando se olha para a produção azulejar dos Países Baixos 
do período barroco, não podemos deixar de nos admirar que, para 
apreciar conjuntos extensos, os holandeses são forçados a deslocações 
para o estrangeiro, mais concretamente à Alemanha, Espanha 
(Pleguezuelo, 1999), França, Polónia, Portugal e até Brasil (Simões, 
1959 e 1965). Todavia, as razões do desaparecimento destes azulejos 
do próprio país produtor há muito que estão elencadas desde o modo 
de decoração dos interiores holandeses, passando pelo entusiasmo do 
colecionismo novecentista até à destruição em larga escala provocada 
pela II Guerra Mundial. Relembremos aqui a destruição da cidade de 
Roterdão, uma das principais produtoras de azulejo barroco, que, em 
1940 e em apenas 12 minutos, perdeu todo o seu centro histórico, como 
vimos documentado na Schielandshuis em 2012.
Para fortuna da Península Ibérica e para o exemplo português em 
particular, existe ainda hoje um património considerável in situ, 
em cerca de oito edifícios classi)cados, sem contar com o presente 
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em territórios onde se fez sentir a presença portuguesa. Também em 
coleções particulares e museológicas encontramos vasto espólio reunido 
e divulgado pelos principais estudiosos da matéria, como João Miguel 
dos Santos Simões e José Meco, Rainer Marggraf, Willem Joliet, Johan 
Kamermans, entre outros.
Vários estudiosos da área de história e de história económica (RAU, 
1984) têm vindo a analisar as relações históricas entre Portugal e os 
Países Baixos desde a Idade Média. Mais recentemente, Rui Mendes 
apresentou uma extensa fortuna crítica, bem como novas fontes 
documentais detetando nomes estrangeiros (@amengos e holandeses) 
e vinculando-os à posse patrimonial de várias quintas localizadas em 
Lisboa e seu termo (Almada, Povos, etc). Estas propriedades pertenciam 
a mercadores, ourives, lapidários  (Mendes, 2015) que aqui residiam, 
trabalhavam e cuidavam da vida eterna, caso de Jan Vanvassen e da 
decoração da sua capela sepulcral, atual sacristia do Mosteiro das 
Flamengas ao Calvário (Simões, 2003). Vanvassen é )gura importante 
no contexto da proibição da azulejaria holandesa para Portugal (1687-
1698), uma vez que era ele quem ocupava à época o cargo de Provedor 
da Alfândega e Conselheiro da Fazenda. 

II  – A AZULEJARIA HOLANDESA: UMA OPÇÃO DE CONSUMO

 Ao observarmos a parca documentação sobre a presença de 
azulejaria holandesa em Portugal veri)ca-se, por parte de quem a 
encomenda, um requisito no processo de importação: o azulejo teria de 
se apresentar %no. Esta expressão alude às características próprias deste 
património: a correção do desenho, derivado da excelência da formação 
dos pintores holandeses; a translucidez da pintura, osmose das in@uências 
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recebidas da China através do Comércio da VOC e, por último, a 
grande organização das unidades manufactureiras dos Países Baixos. A 
exigência refere-se tanto à aquisição direta junto das o) cinas cerâmicas 
de Amesterdão, como à encomenda nas o) cinas Lisboetas, na qual se 
solicita uma imitação de alto nível. Para o primeiro caso, recorde-se aqui 
a adjetivação utilizada para a azulejaria que reveste o Santuário da Casa 
de Nossa Senhora da Nazaré: “azulejos sobre) nos” (Simões, 1959) e, para 
o segundo, o revestimento das paredes da Capela dourada do Convento 
da Ordem Terceira de S. Francisco de Recife no Brasil e a imposição de 
que o azulejo:

 “há de ser % no, de barro de porsolana,… e como não podemos alcançar 
do norte, ao menos queremos o imite” (Simões, 1965).

Serão, pois estes os padrões de exigência a ter em conta na análise da 
encomenda da azulejaria holandesa distribuída pelos vários núcleos em 
Portugal (Fig. 1).

SUSANA VARELA FLOR

Fig. 1 – Mapa de Portugal com a distribuição dos principais núcleos de azulejaria Holandesa
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II.1 - O PALÁCIO FRONTEIRA (1669-1670)

 Um dos primeiros exemplos de azulejaria holandesa em Portugal 
é o conjunto existente no Palácio de D. João de Mascarenhas, 1º Marquês 
de Fronteira (Fig. 2). A temática iconográ) ca há muito que está estudada 
e corresponde a episódios mitológicos que se distribuem por duas salas: 
a de Juno (cujos azulejos foram desmanchados no século XVIII) e a dos 
Painéis (de que se destacam três: Pã e Siringe; o Combate dos Centauros 
e Lápitas; e Medeia no seu carro puxado por dragões) (Correia, 2008). 
Para além destes, existem também cenas de caça e cenas campestres tão 
ao gosto da arte do Norte da Europa. Vários estudos têm sido publicados 
a propósito das encomendas que o Marquês de Fronteira efetuou, a partir 
dos anos 60 do século XVII, no estrangeiro, mas pouco ênfase se tem 

Fig. 2 Azulejos Holandeses da Sala dos Painéis. Palácio dos Marqueses de Fronteira (Lisboa)  

 ©SVF
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dado relativamente aos canais 
utilizados. No que concerne ao 
nosso tema, convirá esclarecer que 
à encomenda de peças artísticas 
de gosto nórdico para o Palácio 
Fronteira não terá sido alheia a 
presença de duas personagens a 
residir na Holanda: D. Francisco 
de Melo Manuel da Câmara e 
Jerónimo Nunes da Costa.
D. Francisco de Melo Manuel 
da Câmara (1626-1678) (Fig. 
3) era ) dalgo da Casa Real e o 

embaixador extraordinário entre 1667-1669 na cidade de Haia, onde 
negociou o Tratado de Paz entre Portugal e as Províncias Unidas. Nos 
tempos livres ou de “ociosidade”, forneceu coches, tapeçarias e estátuas 
de mármore às principais famílias nobres portuguesas, a saber: os Távora, 
os Condes de Vilar Maior, a Casa Almada, etc, (Soromenho, 2011). No 
que diz respeito ao Palácio Fronteira, somos informados que D. Francisco 
de Melo proveu toda a estatuária de chumbo do Tanque dos Pretos (1671), 
coches e várias tapeçarias com desenhos de Rubens para a Galeria de 
Pintura, hoje conhecida como Sala das Batalhas (Flor, 2015). 
Por seu turno, Jerónimo Nunes da Costa (1620-1697) era judeu de 
ascendência portuguesa (Israel, 1983), embora tenha nascido em 
Florença. Tal como seu pai, também ele foi o “agente da Coroa 
Portuguesa para os assuntos de Estado” na Holanda, recebendo de D. 
João IV o título de cavaleiro-) dalgo e de D. Afonso VI uma carta padrão 
na qual foi dotado de uma pensão de 700 cruzados/ano a ser paga nos 
direito do sal das naus que ele mandava a este Reino (DGLAB/TT). 
Da sua atividade ligada à Coroa portuguesa, conhece-se também outra 

Fig. 3 D. Francisco de Melo Manuel da 

Câmara

SUSANA VARELA FLOR
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faceta – a de intermediário para aquisição de obras de arte. Embora não 
haja referência especí) ca a azulejos, a documentação testemunha várias 
compras e o carregamento de barcos na Holanda entre 1669-1670. Todo 
o processo era organizado entre o nosso embaixador Francisco de Melo 
e Jerónimo Nunes da Costa, a quem o Marquês de Fronteira enviava 
diretamente róis de encomendas e o qual se estabeleceu em Amesterdão, 
cidade onde residia e cuja sinagoga dinamizava (Flor, 2018).
O conjunto azulejar do Palácio Fronteira, chegado a Portugal por volta 
de 1669-70, foi atribuído à arte de Jan Van Oort por Rainer Marggraf 
(Marggraf,1994:18), dado coincidente com a transferência deste mestre 
pintor de Utreque para Amesterdão, onde recebeu autorização para 
produzir cerâmica durante um período de 26 anos, precisamente a 
cidade onde morava Jerónimo Nunes da Costa (Fig. 4). A encomenda 
deste conjunto azulejar junto das o) cinas holandesas não pode ser vista 
isoladamente, pois complementa uma série de aquisições, por parte de 

Fig. 4 Retrato de Jerónimo Nunes da Costa em sua casa em Amesterdão

 (©RijksStudio / Rijksmuseum)



71

D. João de Mascarenhas, de arte produzida no Norte da Europa: desde 
pinturas até tapeçarias com cartões de Rubens e também na pintura 
dos azulejos da Galeria ou Sala das Batalhas, inspirada por sua vez em 
gravados do holandês Dirck Stoop (Lobo, 1997). 

II.2 - AZULEJOS DA IGREJA DO CONVENTO DA MADRE DE 
DEUS (1685-1686)

 Graças aos estudos de José Sarmento de Matos que, desde 1999, 
é conhecido o nome do benfeitor do conjunto azulejar holandês da 
igreja deste mosteiro de clarissas (Fig. 5): Luís Correia da Paz, o qual em 
1685/6, contribuiu para:

Fig. 5 Azulejos do Convento da Igreja da Madre de Deus (Lisboa)

 © FCG/BA/Biblioteca DigiTile/CFT 009.1396

SUSANA VARELA FLOR
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“o lustrozo adorno em que a Igreja da madre de deos hoie se ué, 
mandando-a azolejar toda a sua custa e tão custozamente como 
parese e concorrendo tambem para as maes obras que nella se fazem 
e tem feito com largas e liberais esmollas, com bem notório dispendio 
de sua fazenda” (Matos, Ferreira, 1999:10).

Pela informação contida no texto documental (DGLAB/TT, 1687), consegue 
apurar-se que Luís Correia da Paz era natural de Lisboa, cidade onde exercia 
o cargo de deputado do Tribunal da Junta do Comércio do Brasil e, mais 
tarde, contador-mor da Contadoria da mesma instituição. Em 1705, foi 
elevado à categoria de )dalgo da Casa Real (DGLAB/TT, 1678) e, quatro 
anos depois, lavrou testamento, a partir do qual somos informados da sua 
imensa fortuna reunida num único morgado (DGLAB/TT, 1709-12). Com 
efeito, possuía cerca de dez moradas de casas em Lisboa e arredores, seis 
quintas, cinco olivais, três pinhais e, muito importante para o contexto da 
aquisição da azulejaria holandesa, quatro marinhas em Setúbal (Palmela, 
Monte das Cabras e Vale dos Judeus), no valor total de 12 contos e 440 mil 
reis. Correia da Paz surge-nos assim como um abastado proprietário, não só 
ligado à agricultura na área geográ)ca do Vale de Santarém, como também 
à exploração do sal no termo de Setúbal, porto eleito pelos holandeses 
para a comercialização deste produto essencial na conservação de bens 
alimentares. Os intermediários deste negócio talvez possam ser Jacome Van 
Praete (1648-1718) e o irmão, holandeses, a quem Luís Correia da Paz no 
testamento designa como amigos e declara ter com eles contas (DGLAB/TT). 
Estas podem estar relacionadas com o comércio do sal, mas também com a 
encomenda de azulejos às o)cinas de Van Oort e Van der Kloet, considerada 
por Rainer Marggraf como as mais aptas para responder a tamanha 
solicitude (Marggraf, 1994:20). Por outro lado, a ligação a Jerónimo Nunes 
da Costa, uma vez mais não será de descurar, dado que era o representante 
português da Companhia do Comércio com o Brasil na Holanda, tal como 
seu pai Duarte Nunes da Costa o era a partir da cidade de Hamburgo.
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Fig. 6 Azulejos do Convento da Igreja de Nossa Senhora dos Cardais (Lisboa)

 © FCG/BA/Biblioteca DigiTile/CFT 009.1206

SUSANA VARELA FLOR
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II.3 - AZULEJOS DA IGREJA DO CONVENTO DE NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO DOS CARDAIS (1688-1698?) 

 A igreja deste convento de freiras Carmelitas Descalças apresenta 
o mais bem conservado conjunto in situ de azulejaria holandesa, desde 
a sua colocação em )nais do século XVII (Fig. 6). A obra representa os 
principais passos da vida de Santa Teresa de Ávila, assinados pelo artista 
Jan van Oort (1645-1699). A sua aquisição é tradicionalmente atribuída 
à fundadora do edifício D. Luísa de Távora, mulher de Luís Francisco 
de Oliveira e Miranda, 13º Senhor do Morgado de Oliveira e Patameira 
(Simões, 1659) antes de 1688, embora a ausência documental sobre a 
construção do edifício crie di)culdades à historiogra)a dedicada ao 
estudo da azulejaria. Sabemos da história do Convento dos Cardais pela 
obra escrita em 1707 (publicada em 1712) do Padre António Carvalho da 
Costa, em cujo relato não existe menção à decoração interior da igreja: 

“há quinze anos que faleceu [D. Luísa de Távora 18 de Outubro de 
1692] e está enterrada no claustro comum das mais freiras em quanto 
seu neto D. Joseph de Menezes e Távora [1663-1725] a não manda 

tresladar ao coro-baixo onde era vontade de sua avó a sepultassem; 
e se depositou no claustro, por não estar ainda acabado o coro; e hum 
arco que está defronte da grade do coro baixo he pera o dito D. Joseph 
de Menezes lhe mandar fazer a sua sepultura, que só a capela mor 
deste Mosteyro he sua, de que he padroeiro ... , e assim não tem o 
Mosteyro renda para meyo ano, por morrer sua padroeira no melhor 
tempo; que a sua intenção era acabando a igreja e mais obras da casa, 
deyxar lhe bastante renda pera o seu sustento...” (Costa,1712:508).

Em 1663, o falecimento de D. Maria de Oliveira, ()lha de D. Luísa 
de Távora, cuja morte calculamos dever-se a complicações de parto 
pela data de nascimento de D. José) e restantes primogénitos (D. João 
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e D. Luís Meneses de Távora) )zeram recair na pessoa de D. José de 
Menezes e Távora o riquíssimo património do Morgado da Oliveira e 
Patameira3. O óbito de D. Luísa de Távora, em 1692, veio concretizar 
este direito e, para além de tudo o mais, a responsabilidade de cuidar 
do local de sepultamento da avó, o coro-baixo da igreja dos Cardais 
junto à capela-mor, bem como concluir os trabalhos da igreja, facto que 
podemos ler numa fonte de época: 

“No testamento que fez encomenda muyto a seo neto Dom Joseph de 
Menezes queyra aperfeyçoar a sua igreja, e posto que elle athe agora 

o nam tem feyto, he de crer nam deyxará de satisfazer ao dezejo e 
ultima vontade de sua ilustríssima avó, que lhe deixou o padroado 
do convento e na capela mor nobre lugar pera sua sepultura” (Durval, 
1972:480). 

Infelizmente, desconhecemos a identidade do autor da História 
dos Mosteiros (o Jesuíta Jerónimo Soares?), mas pelas suas palavras 
percebemos tratar-se de alguém que teve acesso ao Arquivo Conventual4. 
A obra terá sido escrita entre 1704-1708, sensivelmente a mesma data do 
3º volume da Corogra%a Portuguesa e, a partir do confronto entre as 
duas fontes, veri)ca-se que no princípio do século XVIII, por carestia 
de verbas, faltava dourar a talha da igreja e pintar as coberturas da 
capela-mor, cruzeiro e nave do templo. Ignoramos a razão pela qual 
D. José de Menezes e Távora não conseguiu dar cumprimento à última 
vontade de sua avó. Seria por manifesta falta de tempo, uma vez que 
o Morgado da Patameira, Oliveira e Caparica reunia um extenso 
património (BNP, 1709), o qual incluía marinhas de sal em Aveiro e 
Marnotas, termo de  Frielas? Ou seriam motivos de saúde, pois em 1698, 

3  D. Diogo de Menezes chegou a tomar posse do Morgado, mas desconhecemos a data, 

bem como a do seu falecimento.

4  Durante a redação deste artigo, )zemos várias demandas para localizar os testamentos de 

D. Luísa e de D. José - este último catalogado na Torre do Tombo está desaparecido desde 1990 - mas 

sem sucesso.

SUSANA VARELA FLOR



76 

AJULEJARIA NA REGIÃO CENTRO

CADERNOS MUNICIPAIS | FIGUEIRA DA FOZ

nos róis de confessados, D. José é arrolado juntamente com a família 
no Hospital de Todos os Santos (AHPL), Freguesia de Santa Justa?5 Não 
nos parece, contudo, que D. José de Menezes e Távora tenha descurado 
completamente a vontade da avó, uma vez que em 1693 continuavam 
as obras para a ornamentação da capela-mor, facto comprovado pela 
descoberta de um documento por Sílvia Ferreira e Maria João Pereira 
Coutinho a propósito do entalhador José Rodrigues Ramalho ter 
executado o “risco” para o embasamento de mármores policromos 
do altar-mor da igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Cardais 
(Ferreira, Coutinho, 2004:184-185)6.
Perante este novo dado, testemunho que na década de 90 se começava 
a tratar das artes decorativas da capela-mor da igreja, coloca-se 
legitimamente a dúvida em que ano foi colocado o “perfeyto azolejo da 
Holanda” (Durval, 1972:479). Para Rainer Marggraf o seu assentamento 
teria sido em 1680 (Marggraf, 1991:206), facto contraditório com a própria 
história da Igreja, dado que o dia 8 de Dezembro de 1681 corresponderia 
à fundação do convento de carmelitas descalças com a entrada solene de 
quatro freiras. Para uma data diferente apontam Santos Simões (Simões, 
1959) e José Meco (Meco, 2003:129), ao defenderem a sua aplicação em 
1688, no prazo legal concedido antes da entrada em vigor do Despacho 
de Alfândega de 1687, tal como havia acontecido à campanha azulejar da 
Igreja da Madre de Deus. No sentido de obter resposta em relação a esta 
dúvida, encetámos várias prospeções arquivísticas, não conseguindo 
apurar dados concretos. No entanto, junto ao fundo documental da 
antiga Alfândega Grande do Açúcar, percebemos que muitas proibições 
relacionadas com as Pragmáticas foram levantadas quando se tratava 
do “ornato do culto divino e sem embargo da pragmática” (DGLAB/TT-
AGA). Na sua maior parte são autorizações relativas à importação de 

5  O caso não é inédito, pois em 1693, o 10º Conde de Redondo fez o seu testamento e nos 

róis de confessados toda a família foi confessada nos aposentos Hospitalares (Miguel, 2012).

6  Na documentação do Morgado da Patameira presente na Biblioteca Nacional de Portugal 

existe uma referência ao aforamento de uma casa na Patameira de D. José de Menezes e Távora a um 

João Antunes, mas não há qualquer certeza de se tratar do arquiteto régio.
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tecidos (sedas, damascos, telas franjadas, etc...) não havendo referência à 
azulejaria, embora haja um hiato documental de três anos (1687-1690)7.
Por outro lado, torna-se interessante consultar a legislação 
correspondente ao )nal das Pragmáticas. Para todos os produtos 
proibidos anteriormente o discurso é idêntico:

“Por haver mostrado a experiencia despois da publicação da 
Pregmatica que não rezultou aquelle efeito que se esperava da 

proibição de chapéus de castor e panos negros de fora dos Reynos, 

pois procurando se com todo o cuidado o augmento de suas fabricas, 

se não pode reduzir a termos que se %zessem com abundância de 

que se necessitava, seguindo se da falta destes géneros mayor despeza 
e discomodo a meus vassalos com que cessou na cauza da utilidade 
publica o principal motivo que me moveu e fés licita a perda que 
se dava aos %lhos das folhas das Alfandegas, e na deminuição dos 
direitos negandose o despacho a estes géneros; fui servido mandar ver 
esta matéria com a ponderação que ella pedia, e parecendo que nesta 
parte se devia alterar a Pregmática %cando no mais em seu inteiro 
vigor que as leys estabelecidas e ordenadas para o bom governo 
sem/>. 122/pre %cão sugeitas a experiencias pedindo a boa rezão e 
prudência que senão conservem com prejuízo da mesma Republica 
as leys que forão feitas para a sua própria utilidade: Hey por bem 
de derrogar a dita Pregmatica em quanto a prohibição dos chapeos 
de castor e aos leques %nos e panos negros de fora do Reyno, como 
também a declaração porque mandei prohibir a entrada da louça e 

vidros de fora, porque todos estes referidos géneros se despacharão 

na Alfandega de hoje em diante e se poderá usar delles: o Conselho 
da Fazenda o tenha assim entendido e mandará passar as ordens 
necessária para que nas Alfandegas se dê o despacho necessário a 
estes géneros. Lisboa, 9 de Janeiro de 692 = Com huma rubrica de Sua 
Magestade = O Provedor de Alfandega desta Cidade dê cumprimento 

7  Há também notícia de levantamento de pintura de Retrato (Flor, Susana Varela; Flor, 

Pedro, 2016:40).
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ao decreto de Sua Magestade na forma que nelle se conthem: Lisboa, 
onze de Janeiro de 692 – com 5 rubricas – Redigida? no Conselho, >. 
158 Cumpra-se e Registese Lisboa” (DGLAB/TT-AGA:306).

Como se poderá observar na mesma fonte documental, em 1687, o 
Provedor da Alfândega cumpria ordens régias de proibir a importação 
de louça e azulejos estrangeiros. Quatro anos volvidos, só a louça de fora 
recebeu autorização formal para entrar na Alfândega e ser comercializada 
em território português, ao contrário dos azulejos holandeses que só 
conheceram despacho igual oito anos depois. No entanto, em 1692, o 
Cônsul Holandês já recebia autorizações especiais:

“O Provedor de Alfandega desta Cidade tenha entendido que Sua 
Magestade que Deos Guarde foi servido fazer mercê ao Cônsul de 

Holanda [Abrão van Esviler?) de lhe prorrogar os três mezes que o 
Foral da Alfandega declara, para a franquia dos navios que trazem 

fazendas do dito Estado ao porto de Belém para se baldearem e 
refundiarem athe seis mezes enquanto durararem as guerras que há 
entre as nações Estrangeiras por ser a prorrogação para augmento 
do Comercio deste Reyno como se declarou por rezolução do mesmo 
senhor de 7 de Janeiro do anno prezente em consulta deste conselho. 
Lisboa, 30 de Janeiro de 1692 – com 3 rubricas – Redigida no Conselho 
a f. 132- cumpra-se e registe se Lx. 27 de Fevereiro de 1692 Vanvassem” 
(DGLAB/TT-AGA:125v)

Analisando o contexto documental apresentado, deixamos as seguintes 
indagações. A azulejaria holandesa dos Cardais foi encomendada por 
D. Luísa de Távora, no período compreendido entre 1681-1687, em que 
a nave da igreja já estaria em estado decorativo avançado (ao contrário 
da capela-mor)? O hiato dos extratos da Alfândega Grande do Açúcar 
(1687-1690) impede-nos de documentar um levantamento excecional 
do embargo à azulejaria destinada aos Cardais? Ou, a partir de 1692, 
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época correspondente à autorização da importação de louça “vinda fora 
do Reyno”, foi nascendo a convicção de que, a breve trecho, o mesmo 
aconteceria para a azulejaria holandesa e a Coroa Portuguesa levantaria 
a proibição? Neste caso, seria possível D. José de Menezes e Távora (?) 
encomendar, pelos anos de 1697-98, o conjunto que ainda hoje orna o 
templo dos Cardais, período correspondente ao )m do embargo, mas 
antes do falecimento de Jan Van Oort?
O conservador do Tegel Museum em Otterlo, Johan Kamermans, estudou 
a correspondência diplomática holandesa neste período correspondente 
à interdição e concluiu que a notícia não parece ter preocupado os 
responsáveis, fosse por terem outros destinos comerciais, fosse pela 
possibilidade de contornarem os entraves alfandegários (Kamermans, 
2015). No estudo que temos vindo a citar, e cuja versão inglesa estará 
publicada neste livro, o autor enfatiza que tanta produção da o)cina de Van 
Oort  não seria possível em tão curto espaço de tempo, pelo que a cronologia 
das obras de van Oort em Portugal necessita de renovada re@exão.
Outra ponderação que gostaríamos de trazer à temática são os motivos 
pelos quais se encomendou azulejaria Holandesa para a Igreja dos Cardais. 
Estarão eles ligados aos interesses económicos do Morgado da Patameira 
(com interesses na produção do sal, como vimos, fator proporcionador 
de enlaces culturais)? Ou à réplica de modelos decorativos existentes 
(por exemplo, o destruído convento das Carmelitas de Cádis)? Ou ainda 
por in@uência familiar? Este último ponto foi-nos suscitado pela leitura 
de um estudo inédito de Santos Simões, disponível na Biblioteca DigiTile 
(Figueiredo, 2015) que estudou bem as biogra)as das freiras integrantes 
da história daquele convento: 

“No caso de Cardais, reconheci que teve o favor especial de algumas 
das mais nobres famílias de Lisboa, e que aqui se mantiveram 
os nomes ilustres das casas de Távora, Saldanha (da Junqueira), 
Mascarenhas, (dos Marqueses de Fronteira) e Almeidas, dos Condes 
de Assumar, todos a%nal estreitamente aparentados no tronco comum 
da fundadora. De D. Luiza de Távora aqui estiveram uma neta, duas 
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bisnetas e duas trisnetas; dos Saldanhas, além da Irmã Maria de 
Cristo, de que falei, houve no Convento, pelo menos, trez gerações; dos 
ramos Mascarenhas e Almeidas tenho conhecimento de não menos de 
5 freiras, tias e sobrinhas, e que foram, também, das mais notáveis pelo 
patrocínio que deram às obras maiores do Convento” (Simões, 1946).           

Este precioso estudo serve-nos de base para continuar a averiguar o 
requisito da “cerâmica do Norte” para adorno daquele espaço sagrado, 
pois gostaríamos de lembrar que D. Luísa de Távora estava rodeada de 
pessoas para quem a azulejaria holandesa fazia parte do seu quotidiano. 
Assim, da casa do 1º Marquês de Fronteira ingressou em 1688 no 
Convento dos Cardais uma das suas )lhas sob o nome de Francisca 
Teresa do Espírito Santo. Além disso, a escolha da primeira Abadessa do 
Convento recaiu na )gura de D. Isabel da Silva (1606-1693), na religião 
Irmã Maria de Cristo, )lha de Luís de Saldanha “O Tobias”. Casou com 
Aires de Saldanha - um neto do 17º Vice-Rei da Índia e instituidor do 
Morgado da Junqueira – e que veio a falecer em 1644 na Batalha do 
Montijo. As razões pelas quais D. Luísa de Távora elegeu D. Isabel da 
Silva para a direção espiritual do convento prendem-se, com toda a 
certeza, por ligações familiares. Com efeito, D. Isabel era meia irmã de 
Aires de Saldanha e Meneses (Governador do Reino de Angola, Brasil e 
Ilha da Madeira e Governador das Armas de Setúbal) que viria a casar, 
em 1684, com uma neta de D. Luísa de Távora – D. Inês Antónia de 
Távora. Pelos cargos que desempenhou, Aires de Saldanha e Meneses 
estaria, também ele, bem posicionado para facilitar o processo de 
aquisição da azulejaria holandesa. O próprio em 1695 recebia de João 
Vanvassen uma autorização na qual era despachada:

“huma tocha que nella tem guarnecida toda de >ores com que está 
coberta com ouro e prata que lhe mandou de mimo seu Irmão o Bispo 
da Ilha da Madeira [D. Frei José de Santa Maria] sem embargo da 
proibição da Pregmatica visto a guarnição não ser couza de que se 
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possa usar senão para o culto Divino por Sua Magestade assim o 
resolver” (DGLAB/TT- AGA).

Acrescente-se ainda que, através de pesquisa documental, sabemos 
que um dos )lhos de D. Isabel da Silva estava, em 1671, na Holanda em 
périplo europeu, viajando depois para Inglaterra e França na companhia 
dos embaixadores portugueses, a saber D. Francisco de Melo Manuel 
da Câmara e Duarte Ribeiro de Macedo. Sobre esta viagem de Luís 
de Saldanha não temos mais informações. No entanto, questionamo-
nos, legitimamente, se não terá sido por sua in@uência que o gosto 
pela azulejaria holandesa surgiu, primeiro, junto da Mãe, abadessa do 
convento e parente de D. Luísa e, segundo, junto do próprio irmão, João 
de Saldanha e Albuquerque, assunto a que voltaremos.

II.4 - AZULEJOS DA IGREJA DA REAL CASA DE NOSSA 
SENHORA DA NAZARÉ (1709)

 Considerado por Santos Simões o mais notório exemplo de 
decoração holandesa conhecida, o transepto da igreja deste importante 
centro peregrino apresenta-se por completo revestido de azulejos do 
“norte” (Fig. 7). Afortunadamente conservou-se no arquivo da confraria 
todo o processo de aquisição, carregamento e colocação deste magní)co 
conjunto, recepcionado pelo Padre António Caria, em Outubro de 1709, 
no Sítio da Nazaré. A documentação foi revelada, pela primeira vez, por 
Santos Simões na sua obra “Carreaux Cerámiques”, na qual divulgou 
o recibo de pagamento à )rma de Pieter Brukhuis, pagador Geral do 
Enviado dos Estados Gerais ou, nas palavras de Eduardo Freire de 
Oliveira, “homem de negócios e vassalo do Estados Gerais das Províncias” 
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(Oliveira, 1906) com uma Companhia sediada em Portugal (Simões, 
1959). Além de azulejos, este fornecia também espadas, como se deverá 
inferir no pleito movido contra Brukhuis pelo Juiz do Ofício de Barbeiro 
de Espadas. 
Para além da valiosa documentação acima mencionada, existem duas 
questões intimamente interligadas por esclarecer:
1º - A opção pela encomenda holandesa, numa época em que as o)cinas 
nacionais estavam plenamente a)rmadas e competiam com os azulejos 
do norte da Europa.

Fig. 7 Azulejos da Igreja da Real Casa de Nossa Senhora da Nazaré (Nazaré)

 Imagem retirada da obra  Os azulejos de Willem van der Kloet em Portugal, p. 78.
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2º - O programa iconográ)co escolhido na decoração do transepto, para 
o qual se optou pela representação de episódios do Antigo Testamento.
Os estudos de Pedro Penteado sobre toda a orgânica interna da Real 
Casa de Nossa Senhora da Nazaré levaram-nos a re@etir sobre as 
motivações subjacentes à encomenda e à escolha iconográ)ca. Com 
efeito, desde muito cedo que os mordomos da Confraria quiseram 
afastar o Santuário da jurisdição dos Coutos de Alcobaça e do Vigário 
e bene)ciados da Igreja Paroquial da Pederneira. Para o efeito, 
procuraram obter essa independência colocando o Santuário sob 
proteção régia, facto que se o)cializou com Filipe II de Portugal quando 
conferiu o primeiro regimento ao Santuário (Penteado, 1998).  Para 
a superintendência deste, a coroa atuava através do Desembargo do 
Paço, o qual nomeava o Provedor da Comarca de Leiria para )scalizar, 
localmente, toda a vida )nanceira da Instituição, bem como um 
Administrador com o objectivo de organizar as múltiplas atividades, 
receitas e despesas geradas pelo Santuário. Quando veri)camos que, em 
termos de hierarquia, a estrutura funcional da Casa de Nossa Senhora 
da Nazaré é mais intrincada e dependente do que à partida faria prever, 
suspeitamos que a deliberação da encomenda e os primeiros contactos 
com a empresa de Pieter Brukhuis não foram efetuadas diretamente 
pelo Reitor Padre Caria, mas superiormente a este. Com efeito, à época 
da construção da nova capela-mor, o administrador era D. João Sanches 
de Baena (1685-1715), a quem o Padre Caria acusa de prolongadas 
ausências, pelo que não nos parece ser este o interlocutor ideal, junto 
à Companhia daquele holandês, assistente em Portugal. O período 
correspondente à encomenda azulejar decorreu, sim, sob a égide do 
Presidente do Desembargo do Paço,  o poderoso Duque de Cadaval, que 
superintendia os destinos da Casa de Nossa Senhora da Nazaré. Assim, 
o enquadramento histórico desta encomenda parece-nos estar mais 
esclarecido se tomarmos em consideração o papel que D. Nuno Álvares 
Pereira de Mello possa ter desempenhado na orientação/aprovação 
da encomenda do Padre Caria. Em primeiro lugar, pela proximidade 
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relativa a Pieter Brukhuis que, nesse ano, estava dependente de um 
alvará de D. João V, autorizando a regulamentação de contas com os 
seus sócios, cuja arbitragem foi feita por dois comerciantes, um deles 
claramente de origem judaica (Habrahão de La Fontayne). Em segundo 
lugar, pelo montante das verbas envolvidas, na ordem dos 610.000 
réis, facto que obrigava a autorização e a supervisão superior, ou seja o 
Desembargo do Paço e seu Presidente, também mordomo da casa das 
Rainhas e com inegável peso político junto à Casa Real.
Por outro lado, Santos Simões diz desconhecer as razões para a adoção 
da temática, colocando o ónus tanto nos encomendantes portugueses 
como na o)cina de Willem van der Kloet. Tendemos mais para a primeira 
hipótese por uma razão essencial: a ligação estreita do Santuário da 
Nossa Senhora da Nazaré à Coroa Portuguesa, facto justi)cador também 
das opções iconográ)cas adoptadas para decorar o transepto: a História 
do Patriarca José e do Rei David, o primeiro, símbolo da Sabedoria e 
da castidade e, o segundo, símbolo da realeza, antepassado direto de 
Cristo (RÉAU, 1996:470), a qual concorre para a a)rmação do papel que 
a Coroa, através do Desembargo do Paço, exercia sobre aquele lugar de 
memória. Também o tema do Profeta Jonas complementava este ciclo 
narrativo: Jonas, a pre)guração da Ressurreição de Cristo, protetor de 
pescadores do Sítio da Nazaré.
Por último, a opção pela azulejaria holandesa como revestimento do 
transepto traduz capacidade )nanceira, na medida em que se rejeita 
a solução nacional, já relativamente desenvolvida com o arranque do 
“Ciclo dos Mestres”, e se elege antes a estrangeira. Em pleno reinado de 
D. João V, esta tendência não foi inédita, como se pode veri)car através 
das encomendas do Desembargador da Casa da Suplicação e Juiz dos 
Contos Bartolomeu de Sousa Mexia (1650-1720) de azulejos holandeses 
à mesma o)cina (Viterbo, 1918) e das indagações levadas a cabo por 
João Gomes da Silva, 4º Conde de Tarouca, embaixador português na 
Holanda, a )m de apurar padrões e preços da azulejaria produzida a 
partir da cidade de Utreque (Câmara, 2011).
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II.5 - AZULEJOS DO PALÁCIO DE JOÃO DE SALDANHA E 
ALBUQUERQUE NA JUNQUEIRA (1715)

 O conjunto azulejar holandês que decora o Salão Nobre do 
Palácio dos Saldanhas, no sítio da Junqueira, foi descoberto e estudado 
por Santos Simões em 1944, de que resultou um trabalho profundo dado 
à estampa em 1949.
[Fig 8]Localizado na antiga Quinta de Caldas, mais tarde pertencente 
ao Morgado da Junqueira instituído por Aires de Saldanha, 17º Vice-Rei 
da Índia, o palácio conheceu diversas fases construtivas pelas mãos dos 
seus morgados: D. António de Saldanha, “o cativo”, Aires de Saldanha 
(morto na Batalha do Montijo); António de Saldanha de Albuquerque 
e Luís de Saldanha de Albuquerque, o qual segundo os estudos do 
Marquês de Rio Maior foi “quem construiu a Ermida de Nossa Senhora 
da Soledade, com duas portas para a Rua, junto ao Palácio dos Saldanhas, 
na Junqueira,” tendo obtido licença do Arcebispado de Mendonça – D. 
António de Mendonça, para nela se celebrar missa” (Souza, 1941). 
O palácio conheceu enorme transformação com João de Saldanha e 
Albuquerque que, em 1688, vendia o Morgado de S. João da Praça para 
custear o Palácio da Junqueira, o qual conheceu a sua conclusão no ano 
de 1699 (Cruz, 2006). Na edi)cação de um novo quarto a nascente, foi 
incluído um salão nobre, cujas paredes receberam a decoração de painéis 
de azulejo com a representação de oito cidades portuárias da Europa 
(Antuérpia, Roterdão, Midelburgo, Hamburgo, Veneza, Londres, 
Colónia, Constantinopla), atribuídas por Santos Simões ao pintor de 
Roterdão Cornelis Pieterzn Boumeester (1652-1733). 
Este historiador defendeu que os painéis resultariam da oferta do 
holandês Pieter Brukhuis pelos favores que o edil lhe terá proporcionado, 
a propósito da ação que o Juiz da Almotaçaria lhe moveu, por não ter 
comparecido ao exame de Barbeiros de espada com o material que 
era obrigado por postura municipal.  No entanto, pela documentação 
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Fig. 8 Azulejos do Palácio de João de Saldanha e Albuquerque na Junqueira (Lisboa)

 © FCG/BA/Biblioteca DigiTile/CFT 009.1029
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consultada, o Senado da Câmara aconselha o Rei a não isentar de 
almotaçaria os de nação estrangeira (Oliveira, 1906: 402) . Sem descurar 
esta via de investigação lançada por Santos Simões, colocamos também a 
hipótese do conjunto azulejar holandês re@etir antes um gosto veiculado 
no seio familiar, através do irmão Luís de Saldanha e Albuquerque que, 
como referimos em 1671, visitou a Holanda, de acordo com informação 
prestada a Duarte Ribeiro de Macedo por Francisco de Melo Manuel:

“Ontem a noite achey aqui Luis de Saldanha gordo e bem disposto, 
que vem de Holanda a ver esta corte [Inglaterra], para se voltar a 
essa. Fica alojado em minha caza e folguey muito de o ver por ver 
gente de nossa terra e principalmente hua pessoa de quem sou amigo 
há muito tempo” (DGLAB/TT, 1671).

Por último, re)ra-se ainda que ao Morgado da Junqueira pertenciam as 
terras localizadas entre “a ponte da Junqueira e o forte que está defronte 
della...” as quais eram “salgado que cobre a maré com agoas vivas” e 
que levaram João Saldanha e Albuquerque a intentar uma ação contra 
a Coroa pela posse de todos os salgados que estão de fronte da dita 
Quinta (Cruz, 2006:881). Assim, uma vez mais, o negócio do sal e da 
azulejaria holandesa parecem estar intrinsecamente ligados, razão pela 
qual intitulámos este artigo como “na rota do sal: a azulejaria holandesa 
em território português: encomenda e receção”. 
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CONCLUSÃO

 A colocação de azulejos holandeses em palácios e igrejas 
portuguesas está intimamente ligada a três grandes vectores 
político-económicos.
A compra de azulejaria holandesa decorre da assinatura do Tratado 
de Paz, assinado entre a Coroa Portuguesa e os Estados Gerais, a 
partir de 1669, e está vinculada aos contactos diplomáticos, quer entre 
representantes o)ciais portugueses, quer através de representantes 
o)ciosos judeus.
Depois, a aquisição corre paralelamente aos circuitos comerciais, 
estabelecidos entre Portugal e Holanda, nomeadamente do negócio 
da exportação de sal, razão pela qual vemos Deputados da Junta do 
Comércio do Brasil, Desembargadores e mercadores holandeses como 
os protagonistas da transação de azulejos do “norte”. De salientar 
que não se tratará de coincidência o facto dos mesmos decorarem 
espaços localizados no litoral atlântico português, na medida em que 
correspondem a importantes portos comerciais, permeáveis à in@uência 
exógena dos muitos mercadores que por lá exerciam as suas atividades. 
Por último, re)ra-se que a compra decorre do desafogo económico de 
algumas das principais famílias nobres do Portugal barroco, quer em 
situação de decoração de interiores civis, quer em espaços religiosos. 
Relembrem-se aqui os nomes dos Mascarenhas, Saldanhas, Menezes-
Távoras os quais, após a Restauração Portuguesa, manifestaram avidez em 
adquirir obras de arte no estrangeiro diferenciadoras do consumo nacional.
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de Janeiro de 1687), @s.58-59.
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