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não vos iremos aqui contar a história do edifício do Palácio da Rosa1 desde os seus tempos remotos, 
sobre a qual persistem ainda várias dúvidas que só a arqueologia recente poderá responder, nem o trabalho 
que está esquematicamente realizado por norberto de araújo2, ou por historiadores contemporâneos no 
Dicionário da História de Lisboa3, em estudos académicos, em obras de divulgação, ou até em artigos 
jornalísticos que surgem amiudamente em artigos na imprensa portuguesa.

O paláciO da rOsa

o palácio apresenta uma planta em l., ligeiramente irregular, e o edifício distribui-se à volta de um 
pátio. Por fora esta Casa nobre reveste-se de uma grande sobriedade, como eram grande parte das casas 
aristocráticas portuguesas, que orgulhosamente apresentavam uma grande depuração de linhas e mesmo 
uma certa austeridade, apenas, neste caso, quebrada através de um portal nobre, de leitura barroca, 
rematado por um frontão triangular, encimado por uma cartela já rococó, que ostenta o brasão dos Viscondes 
de Vila nova de Cerveira e Marqueses de Ponte de lima. no prolongamento do edifício estende-se a igreja 
de S. Lourenço. Esta Igreja que ficou muito danificada com o terramoto de 1 de Novembro de 1755 comunica 
através de uma tribuna lateral, com o Palácio da Rosa. um vasto terreno que anteriormente era ocupado pelo 
jardim palaciano, articula-se com todo o edifício, que faz fronteira com um longo troço da muralha fernandina.

em 1970 todo o imóvel foi adquirido pela Câmara Municipal de lisboa – palácio, igreja e jardins 
incluídos – vindo a passar da categoria de protecção de imóvel de interesse Municipal, para a de Monumento 
de interesse Público.

iremos assim analisar o percurso clássico da História de arte – encomendante - obra - artista – 
recorrendo ao termo forjado por Vítor Serrão, “Cripto-História”4, isto é a história feita a partir do  

1 o Palácio encontra-se no bairro da Mouraria, perto do Castelo de S. Jorge, e pertence à actual Freguesia de Santa Maria Maior. 
2 aRaÚJo, norberto de – Inventário de Lisboa, 2.º vol. lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1950, pp. 28-30; ARAÚJO, Norberto 
de – Peregrinações em Lisboa, Livro III. Lisboa: Vega, 1992, pp. 61-65.
3 Vd. SANTANA, Francisco; SUCENA, Eduardo (dir.) – Dicionário da História de Lisboa. Lisboa: Gráfica Europam, Lda., 1999.
4 Vd. SeRRÃo Vítor – A Cripto-História de Arte. lisboa: livros Horizonte, 2001. este conceito foi criado por Vítor Serrão e refere-se 
principalmente à história possível do que desapareceu. 
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Fig. 1 – Vista exterior do Palácio da Rosa.

Fig. 2 b-c – Diferentes perspectivas do Palácio da Rosa.

Fig. 2 a – Diferentes perspectivas do Palácio da Rosa.

Fig. 3 – Vista parcial do jardim e troço da muralha fernandina.  Fig. 4 – Portal nobre com a pedra de armas  
dos Viscondes de Vila nova de Cerveira e Marqueses de Ponte de lima.
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que já não existe na totalidade, ou o que apenas existe parcialmente, a história que, afinal, se lê nas 
entrelinhas.

Puxando o fio de Ariadne, comecemos pelo encomendante, não sem antes, contextualizar, um 
pouco a importância social, cultural e preponderante que esta Casa e família tiveram, numa época em 
que alguns aristocratas eram mecenas, mas que queriam, também, nas suas escolhas, sere homens da 
sua época.

a Família castelO melhOr: Os encOmendantes e a sua linhagem

Descendentes do cavaleiro medieval Martim Moniz, dos Câmara (da Ilha da Madeira), de Pedro Álvares 
Cabral, o descobridor oficial das Terras de Vera Cruz, dos Vasconcelos e Sousa, Condes (o primeiro título 
criado nos inícios do século XVii, na pessoa de Rui Mendes de Vasconcelos, Senhor das Vilas de almendra 
e Valelhas, alcaide-mor da Covilhã e de Penamacor, capitão-general de tânger, e mordomo-mor da Rainha 
D. Margarida de Áustria) e mais tarde Primeiros Marqueses de Castelo Melhor5. este título de Conde fora-lhe 
concedido por Filipe II de Portugal, III de Espanha, em 1611. O terceiro Conde (1636-1720) foi o famoso 
ministro ou valido do desafortunado D. afonso Vi, no tempo das guerras da aclamação ou Restauração, – o 
poder e património da família foi sempre em crescendo – mais tarde, dando, agora, um grande salto temporal, 
e dos Silveira, descendentes dos Condes de amarante6, título recebido durante as guerras napoleónicas.

um parêntesis: O azulejO e O entãO apelidadO renascimentO  
dO azulejO pOrtuguês

Como certamente sabem e conhecem, e sobretudo a partir da década de 80 do século XIX, o azulejo 
viveu um período de ressurgimento, através de artistas como “Ferreira das tabuletas”7, Pereira Cão, Rafael 
bordalo Pinheiro8, benvindo Ceia9, Victoria Pereira10, Jorge Colaço11 e outros. o azulejo caíra em desuso nos 
interiores das casas portuguesas mais abastadas, e começou a revestir fachadas, no Porto, para lhe dar mais 

 5 O primeiro a receber o título de Marquês de Castelo Melhor (que era já 4.º Conde de Castelo Melhor) foi José de Vasconcelos e Sousa 
Caminha da Câmara Faro e Veiga (1706-1769). Em 1776 o Rei D. José I concedeu-lhe o título de Marquês de juro e herdade. Vd. zÚquete, 
afonso eduardo Martins – Nobreza de Portugal e do Brasil, 2.º vol. Lisboa = Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, 1960, p. 506. 
 6 O título de Conde de Amarante foi atribuído a Francisco da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira (Canelas, 1763 - Chaves, 1821). 
Como militar distinguiu-se durante as guerras napoleónicas. o título de Conde de amarante foi-lhe concedido no Rio de Janeiro, por 
D. João, Príncipe Regente, futuro D. João VI, devido à heroica defesa da ponte de Amarante. O seu filho foi elevado à condição de 
Marquês de Chaves. Vd. zÚquete, afonso eduardo Martins – Nobreza de Portugal e do Brasil, 2.º vol. lisboa = Rio de Janeiro, editorial 
Enciclopédia, 1960, pp. 273-275.
 7 Luís Ferreira (1807?), que ficou conhecido como o “Ferreira das Tabuletas”, foi director da Fábrica Viúva Lamego, e um dos mais 
conceituados mestres azulejistas, deixando uma obra considerável no terceiro quartel do século XiX.
 8 Rafael Bordalo Pinheiro (Lisboa, 1846 - Lisboa, 1905). A partir de 1884 tornou-se um ceramista “revolucionário” e original, dirigindo a 
Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha. Veja-se FRanÇa, José-augusto – Rafael Bordalo Pinheiro, o Português Tal e Qual. lisboa: 
Bertrand, 1982.
 9 Benvindo Ceia (Portalegre, 1870 - Lisboa, 1941), foi um pintor-decorador, decorador, azulejista e pintor de cavalete com uma obra vasta. 
10 Sobre Victoria Pereira, de seu nome completo, José Estevão Cacella de Victoria Pereira (Leiria, 1877 - Lisboa,1952), coronel, topógrafo 
e pintor ceramista, discípulo de Pereira Cão, veja-se a sua biografia na Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 36. lisboa-Rio de 
Janeiro: Editorial Enciclopédia Limitada, s/d, pp. 485-486.
11 Jorge Colaço (Tânger, 1868 - Caxias, 1942) possui uma obra azulejar muito extensa, tanto em Portugal, como no Brasil. Foi um inovador 
quanto às técnicas e processos na pintura de azulejos. Polémico pela sua modernidade e pelo seu patriotismo exuberante em tempos do 
estado novo, é agora um artista cada vez mais admirado e respeitado, tanto por académicos, como por turistas que se apaixonam pelo 
azulejo português. 
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cor e movimento, em lisboa, por serem decorativos e ornamentais, e um pouco por todo o país12, destacando-se 
a cidade de Aveiro, nos primórdios do século XX, com os seus azulejos Arte Nova (agora, felizmente 
protegidos numa Rota do Azulejo), moda e prática que, como constatamos, se espalhou, de Norte a Sul.

esta geração de artistas ceramistas ou azulejistas, ainda não há muitos anos era apressada e 
facilmente classificada como revivalista ou historicista, e este rótulo escondia em si um preconceito que a 
desvalorizava e a via simplesmente como a de artistas copistas e pouco inventivos.

Pereira Cão adoptou” a difícil técnica dos mestres do século XViii, pintando, sem possibilidade de 
retoque, sobre o vidrado em pó”13, utilizando as técnicas da pintura de feitura antiga; outros artistas foram 
grandes inventores de novos motivos, padrões, ou de novas técnicas que colidiam com a geração oitocentista 
de pintores-ceramistas dos finais do século XIX; ainda outros praticavam o azulejo pintado à antiga, ou o 
azulejo vidrado que relatava as grandes epopeias e os momentos épicos da história nacional14.

O paláciO da rOsa

Mas regressemos ao Palácio da Rosa15, indo do presente, para o passado. actualmente muito degra-
dado e despojado de grande parte das suas artes decorativas – estuques, azulejo, murais, boiserie, ou 
talha dourada aguarda há mais de trinta anos pela sua conveniente recuperação. actualmente pertence a 
uma sociedade imobiliária, que como muitas outras, tem desfigurado a Baixa-Chiado de Lisboa, mantendo 
fachadas, e demolindo os seus interiores. Perdem-se assim os elementos estruturais da arquitectura pomba-
lina, os pés-direito, os azulejos, os corrimãos, as maçanetas, portas e janelas, as escadarias, chaminés, 
vitrais, estuques, pintura mural e azulejo… Muitos deles passam a ser hóteis de luxo, pousadas, aparta-
mentos de bed and breakfast, hostels, e a cidade passa a assistir, quase indiferente, a este movimento 
fachadista e de cenarização urbana. alguns cidadãos movimentam-se, fazem-se abaixo-assinados, lisboa, 
fica bela por fora, mas mutilada por dentro.

este edifício que tem passado por vicissitudes várias, apesar de tudo, vai resistindo e aguardando por 
melhores dias.

Foi sede da academia Portuguesa de História16, anteriormente a casa lisboeta do poeta leiriense 
afonso lopes Vieira17 que ali deixou o seu emblema em cantaria “or Piango or Canto”18, e, por fim, e 
durante a maior parte dos séculos anteriores, Palácio dos Castelo Melhor19, dos seus antepassados e das 
suas ligações familiares, que percorrem e atravessam toda a História de Portugal.

12 FRanÇa, José-augusto – A Arte em Portugal no Século XIX. lisboa: bertrand, 1990, 2 vols., Primeiro Volume - “o azulejo e a Deco-
ração”, pp. 367-374.
13 Vd. aa.VV. – Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XXI. Lisboa-Rio de janeiro: Editorial Enciclopédia Limitada, s/d., p. 228.
14 Como Victoria Pereira e Jorge Colaço, por exemplo.
15 Sobre o Palácio da Rosa, veja-se, por exemplo, aRaÚJo, norberto de – Inventário de Lisboa. lisboa: Câmara Municipal de lisboa, 
1950, pp. 28-30 e também SANTANA, Francisco; SUCENA, Eduardo (dir.) – Dicionário da História de Lisboa. Lisboa: Gráfica Europam, 
lda., 1994.
16 A Academia Portuguesa da História criada em 1936, mas iniciando as suas actividades em 1938, teve a sua sede durante largos 
anos no Palácio da Rosa até se ter mudado já nos tempos contemporâneos para o Palácio dos liláses, na alameda das linhas de 
torres, em lisboa..
17 Afonso Lopes Vieira (Leiria, 1878 - Lisboa 1946) residiu no Palácio da Rosa. Da sua memória e passagem por aquela Casa deixou 
inscrito numa cantaria exterior o seu ex-libris petrarquista de poeta, “Or Piango Or Canto” (Ora Choro, Ora Canto). 
18 Veja-se o significado desta expressão na nota anterior.
19 Sobre os Castelo Melhor vd. zÚquete, afonso eduardo Martins – Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. 2. lisboa = Rio de Janeiro, 
1960, pp. 502-508. 
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a Obra e O artista

em 1904 o então afamado 
pintor Pereira Cão recebe esta 
encomenda da família Castelo 
Melhor, trabalho que o ocuparia 
até 190620. Pouco tempo antes 
tinha pintado a quinta da Cardiga 
(da família Sommer)21, sendo o 
grosso da sua clientela dividido 
entre a antiga aristocracia, os 
novos barões e viscondes surgidos 
na post Regeneração e a alta-
burguesia. o pintor já ultrapassara 
a faixa dos 60 anos e era na época 
um dos mais requisitados pintores 
ceramistas, assim como continuava 
a ser um dos principais, senão o 
mais prolífico, no dizer de Esteves 
Pereira22, artista pintor-decorador, 
de palácios, palacetes, igrejas, 
capelas e edifícios do estado, da 
sua época.

num pátio de proporções 
generosas, Pereira Cão teve 
certamente alguma liberdade na 
escolha dos temas a representar, 
mas esta encomenda correspondeu, 
também, como veremos adiante 
através de um documento de 
importância capital, a opções e a 
uma direcção vincada da família 
encomendante.

utilizando as técnicas antigas 
de pintura do azulejo, amante da 
genealogia, amigo de grande parte da elite da época, do infante D. afonso, o famoso “arreda”, e até do 
próprio Rei D. Carlos, Pereira Cão era à época, Cavaleiro da ordem de Cristo23, tendo recusado deste 
monarca o título de barão de pancas.

20 a encomenda estender-se-ia de 1904 a 1906.
21 a quinta da Cardiga, então dos Sommer, tinha o pátio e a capela decorados por Pereira Cão. 
22 Vd. PEREIRA, Esteves; RODRIGUES, Guilherme – Dicionário Portugal. Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Bibliográfico, 
Numismático e Artístico Ilustrado, vol. V. Lisboa, 1904-1915, pp. 635-638 (7 vols.).
23 A Pereira Cão foi-lhe concedida a mercê honorífica de Cavaleiro da Ordem de Cristo, pelo Decreto do Ministério do Reino de 
12.06.1889

Fig. 5 – Pormenor do retrato do pintor José Maria Pereira Cão,
da autoria de Félix da Costa. 1888

(Colecção particular).
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A sua obra que se iniciara já em finais da década de 50 do século XIX era vastíssima, e este, era, sem 
dúvida, como antes afirmámos, um dos mais populares pintores-decoradores e pintor ceramista da época.

neste pátio pintou a todo o seu redor, em painéis polícromos, azuis e brancos, murais historiados, 
um hino e uma homenagem genealógica à Casa de Castelo Melhor24: relatou o episódio quase mitológico 
do sacrifício voluntário do cavaleiro Martim Moniz, que para facilitar a entrada dos cristãos no castelo e 
reduto muçulmano e moçárabe, se atravessou na 
sua principal porta, tendo morrido esmagado para 
que os outros cavaleiros e militares pudessem 
entrar no castelo; imaginou a descoberta da Ilha 
da Madeira; pintou os bustos do 3.º Conde de 
Castelo Melhor, e de João Gonçalves Zarco; fez 
um retrato de Pedro Álvares Cabral, o fidalgo de 
origem beirã de Belmonte, descobridor oficial do 
Brasil; executou o brasão da família em polícromo; 
pintou a Condessa de Ponte de lima, montada a 
cavalo, num retrato equestre, símbolo de nobreza, 
e rodeada por uma cascata de grinaldas de flores 
coloridas; compôs o retrato do Marechal Silveira, 
Conde de Amarante (antepassado do Marquês de 
Castelo Melhor), também a cavalo; compôs cenas 
das invasões francesas, assim como diversos 
brasões heráldicos dos principais ancestrais das 
Casas Castelo Melhor e Ponte de lima.

estes painéis azulejares comprovavam a 
aliança recente entre os descendentes do Conde de 
amarante25, título de criação oitocentista, um militar 
valoroso, com os Vasconcelos e Sousa, família antiga 
e de pergaminhos, como acabámos de relatar.

as cartas de pereira cãO: vicissitudes 
de uma encOmenda sui generis

através de duas cartas escritas26 pelo punho 
de Pereira Cão, podemos comprovar retrospectiva-
mente, numa primeira, os “seus estados de alma” e 
o relato de parte da sua obra em azulejo, feita por 
si próprio, e numa segunda, mais antiga, as vicissi-
tudes da encomenda azulejar do Palácio da Rosa, 
tema que aqui mais nos interessa.

24 Vd. nota 17.
25 A ligação entre as duas famílias (Condes de Amarante e Vasconcelos e Sousa)
26 Cartas de Pereira Cão: a primeira pertence à família sua descendente, a segunda ao arquivo nacional da torre do tombo: Colecção 
Castilho.

Fig. 6 – Condessa de Ponte de lima a cavalo
(Foto de Santos Simões).

Fig. 7 – Parte do painel da conquista de lisboa e do 
episódio de Martim Moniz.
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Fig. 8 – Painel mutilado com azulejos em falta.

Fig. 10 – brasão e busto.

Fig. 12 – busto e brasão.

Fig. 9 – brasão e busto.

Fig. 11 – busto e brasão.

Fig. 13 – outra perspectiva do pátio.
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na primeira carta datada de 9 de agosto de 1920, Pereira Cão conta-nos que se esquecera em casa 
do seu amigo, o olisipógrafo Júlio de Castilho, de uma caderneta com recortes de jornal que falavam 
de si, e com inúmeros autógrafos de homens de valor do seu tempo: escritores, jornalistas, cantores 
de ópera, aristocratas amigos, e pintores com quem colaborara ou que admirava. ao mesmo tempo 
lamenta-se – e talvez este lamento seja próprio e habitual das almas artísticas, que nunca acham que 
são suficientemente reconhecidas – que os seus filhos o vão desapossando de tudo, de croquis, de 
documentos, para mostrarem às suas mulheres, sogros, ou amigos, e até do artigo enciclopédico que o 
próprio religiosamente guardava27, escrito pelo seu filho, João Manuel Esteves Pereira, em que este faz 
uma resenha do percurso e obra do seu pai28

Vejamos a passagem desta sua carta29 dirigida aos seus queridos filhos, Maria Adelaide de Sousa 
Pereira30 e ao seu marido, o seu genro e discípulo, o então capitão José estevão Cacella de Victoria 
Pereira31:

lisboa, 9 de agosto de 1920, segundo e quinto fólio:

nestes repositórios do muito que fui fazendo durante quarenta anos, e o que é mais desde essas épocas, 
até hoje a minha obra duplicou-se, e as coisas mais notáveis, são desde então para cá há bons vinte anos [...]. 
A Marquesa de Alegrete suspendeu as obras por três meses (o que eu estimei). Tenciono recomeçar no princípio 
de novembro, e até lá eu estou assoberbado com trabalhos cerâmicos para o Dr. egas Moniz, para o Dr. antónio 
Centeno, para o opulento lavrador Vicente themudo, para o Salvador alto Mearim, de modo que vários outros 
biscates me prenderão estes meses, e assim sozinho, no meu atelier, sem ajudantes nem discípulos, eu cá vou 
fazendo arte, e mantendo os meus créditos de pintor ceramista cujas obras da Madre de Deus, Colégio Militar, 
Jardins de Queluz, Pátio da Rosa, Palácio Azarujinha, Jardins de Estói e quantos grandes quadros encomendados 
pelo falecido José Queiroz, lá estão na Casa de Arcos de Valdevez, grandes quadros do Dr. F. Teixeira de Queiroz, 
a tristemente célebre Igreja de Carcavelos que é um primor, seria um enfado mencionar a linda capela do Casal 
do Farto (Leiria) e cabe-me a honra de ser eu quem há poucos meses pintei o D. Nuno Álvares Pereira, copiado 
da gravura da época que vem no belo livro do Oliveira Martins (Nun’ Álvares) e lá foi para a cidade da Guarda. 
[itálico nosso.]

na segunda carta que mencionámos32, datada de 26.12.1906, fala-nos dos desentendimentos que 
teve com o Marquês de Castelo Melhor, como este demorava a pagar a encomenda, como se atrasara na 
obra, e como este aristocrata lhe queria pagar muito menos do que Pereira Cão desejava. ao mesmo tempo 
fala das novas técnicas de pintura de Jorge Colaço, que apesar de achar que tinha um excelente desenho, 
traíam a técnica do azulejo, pois estas eram pintadas sobre azulejo vidrado, e portanto, para Pereira Cão, 

27 Refere-se à resenha sobre o percurso e obra de Pereira Cão, na enciclopédia de PEREIRA, Esteves; RODRIGUES, 
guilherme – Dicionário Portugal. Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Bibliográfico, Numismático e Artístico Ilustrado, vol. V. 
Lisboa, 1904-1915, pp. 635-638.
28 Refere-se ao artigo que é mencionado na obra acima indicada, e que relata a obra de Pereira Cão desde os anos 50 do século XIX, até 
1907, não incluindo o que este viria ainda a fazer até 1921, ano da sua morte. 
29 Carta datada de 9 de agosto de 1920, na posse dos descendentes de Pereira Cão. a transcrição do trecho desta missiva está em 
português actualizado, para facilitar a sua leitura, mas não no português do actual acordo ortográfico. 
30 Maria Adelaide de Sousa Pereira, era uma das filhas mais novas de Pereira Cão, fruto do seu segundo casamento, já depois de viúvo 
da primeira mulher (Maria do Carmo de São José Esteves), com a lisboeta Adelaide Maria da Conceição Coelho Pereira.
31 O coronel José Estevão Cacella de Victoria Pereira (Leiria, 1877 - Lisboa, 1952), militar, cartógrafo e pintor ceramista foi o principal 
discípulo, na azulejaria, de Pereira Cão, o seu sogro. entre os dois estabeleceu-se uma relação de profunda amizade, respeito e 
admiração. 
32 Carta do arquivo nacional da torre do tombo, Colecção Castilho, cx. 60, maço 05, doc. 73. 
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muito mais fáceis de executar, pois não haveria espaço para as alterações, no processo dos azulejos nos 
fornos cerâmicos, nas muflas, ou o perigo nas modificações das cores na sua cozedura, como muitas vezes 
acontecia utilizando as técnicas do século XViii.

oiçamos então pela própria voz de Pereira Cão, este longo desabafo33 em que conta as suas 
atribulações enquanto artista consagrado e os seus incómodos e pruridos, numa carta dirigida ao Visconde 
de Castilho34, seu fiel amigo pessoal:

Pereira Cão,
travessa nova de S. Domingos, 34
lisboa, 26-12-1906

ilustríssimo e excelentíssimo Senhor Visconde de Castilho

Casa de V. ex:.ª.

a grande alma que V. exa e o apreço notório que V. ex.ª tem pelos artistas, e por que igualmente cultiva as 
artes, a extrema amabilidade com que V. ex.ª me trata sempre que tenho a honra de o visitar, a velha e respeitosa 
admiração com que sempre tratei o seu inolvidável Pai, ainda quando residindo na Rua nova de S. Francisco de 
Paula, a estima com que V. Ex.ª trata meu filho João Manuel Esteves Pereira, e todos estes predicados que são 
apanágio da Nobre Família de V. Ex.ª, eu peço um grande favor, e até ouso contar com a generosidade e anuência, 
e vem a ser de há dois anos e meio o ex.mo Sr. Marquês de Castelo Melhor, incumbiu-me de pintar os azulejos para 
pôr nas paredes do Palácio da Rosa.

Esta resolução, deve-a a ter o nobre Marquês gostado dos azulejos que pintei para a Quinta da Cardiga e por 
motivos estranhos à minha vontade, demorei a conclusão daquele trabalho, o que só agora conclui, e dessa demora 
resultou, o ex.mo Marquês ficar zangado comigo e queixar-se a toda a gente que eu lhe fui aborrecido. Paciência, 
não pôde ser de outra forma, os artistas – raro é o que não mente, mesmo contra sua vontade. Mas enfim, a obra 
concluiu-se e é de esperar que eu seja perdoado se o Nobre Marquês de Castelo Melhor ouvir de V. Ex.ª que o 
meu trabalho mereceu as inquietações que lhe causei pela demora em concluir e é de minha justiça, que eu não 
oculte a V. ex.ª que a principal causa que sempre tive em não ser mais rápido, era porque, a ex.ma Marquesa não 
quis pagar cada azulejo, por mais de 100 réis, justamente a oitava parte do que reputa o Pintor Jorge Colaço, 
cada azulejo que pinta, perdão, eu não classifico de azulejos, as lindas placas de Saxe que aquele ilustre artista 
pinta por processos relativamente fáceis, cómodos e sem os perigos e atritos da factura e cozedura, mas que são 
realmente no seu conjunto – se não os azulejos antigos como eu desejo imitar, e como os que V. ex.ª autorizada-
mente descreve, os da igreja das Chagas, da sua formosura, assim com estes apertos, eu preferi sempre trabalhos 
em que houvesse maiores lucros. Posto isto, a minha tarefa cumpriu-se, e muito ficaria eu devendo a V. Ex.ª se 
me honrasse com a sua visita ao pátio do Palácio da Rosa, onde eu pintei tudo o que o Marquês apeteceu com a 
valiosa colaboração do talento de Júlio Mardel que eu sei, é um amigo e admirador de V. ex.ª, como o são todos os 
que têm a honra de o conhecer. Se depois merecer a V. Ex.ª o sacrifício duma ascensão ao largo da Rosa, peço a 
honra da sua opinião e conselho por que onde errei, eu posso melhorar, em tal apreço eu tenho os olhos de V. ex.ª 
e a sua maneira e autoridade de crítico em belas artes. Pedindo perdão pelo meu arrojo, beijo-lhe as mãos, agra-
decendo com apreço J. M. Pereira Cão. (PT-ANTT, Colecção Castilho, cx. 60, maço 05, doc. 73)

33 Idem.
34 O 2.º Visconde de Castilho, Júlio de Castilho (Lisboa, 1840 - Lisboa, 1919) foi em primeiro lugar um eminente olisipógrafo, poeta, 
cronista e escritor. grande amigo de Pereira Cão, a amizade entre os dois, vinha do tempo do seu pai, o poeta antónio Feliciano de 
Castilho (Lisboa, 1800 - Lisboa, 1875), o 1.º Visconde, num título dado pelo monarca D. Luís I, em duas vidas. 
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Não foi pacífica esta encomenda, o seu resultado parece-nos de grande qualidade, tanto artística, 
como original, tanto pela policromia usada, como pela perspectiva e trompe-l’œil a que Pereira Cão estava 
tão habituado a utilizar nas pinturas-decorativas que fazia um pouco por todo o País, desde o alto Minho, 
até ao então distante algarve, assim como pelos temas indicados pelos Marqueses de Castelo Melhor, e 
outros, certamente, opção sua.

O actual estadO dO paláciO

Há pouco mais de uma década estes painéis foram parcialmente mutilados, num furto perpetrado e 
que arrancou parte do painel do episódio de Martim Moniz35. no site da polícia judiciária SoS azulejo estes 
painéis continuam a surgir, mas até hoje, que saibamos ainda não puderam ser localizados os azulejos 
em falta. também não pudemos franquear as portas do Palácio da Rosa, pois é actualmente propriedade 
privada e pertence a uma empresa imobiliária, como antes vos adiantámos.

cOnclusãO

Desejamos que depois de todas as vicissitudes pelas quais este edifício passou, pelo estado de ruína 
em que se encontra, que esta sociedade imobiliária tenha a sensibilidade de preservar aquilo que resta e 
que chegou aos nossos dias. a História é sempre arqueologia, a História de arte, também, pois é sempre 
feita com aquilo que o passado nos legou, o que sobreviveu aos desmandos, incúrias, fortuna, ou opções 
das gerações que nos antecederam. não sou um conservador tout-court, pois sei que a vida é veloz, que os 
nossos tempos são escuros e pesarosos, sei que nem tudo pode ser mantido, que não podemos cristalizar 
as cidades, os monumentos ou as casas, e também que quando um edifício é fechado, e não tem uma 
função, se inicia rapidamente um processo quase sempre irreversível e inevitável de decadência. Portugal, 
tal como muitos outros países europeus, nesta velha europa cansada, assim como espanha, itália ou 
Grécia, está repleto de ruínas, assim bem o diz o divulgador, sobretudo em belas fotografias, Gastão de 
brito e Silva, com o seu projecto Ruin´arte36, que já deu azo a uma recente publicação37.

Mas temos ainda esperança, que com o quase exército que temos de historiadores, historiadores de 
arte, conservadores, restauradores, investigadores, arqueólogos, antropólogos, paleógrafos, numismatas, 
filatelistas, genealogistas e heraldistas, consigamos conservar tanto quanto pudermos para as gerações 
futuras. temos uma torre do tombo, belo nome para um arquivo nacional, e não nos podemos permitir 
tombar ou sermos derrotados nestes momentos actuais em que parecemos náufragos, “náufragos do Mar 
da Palha”, como bem intitulou João Medina38 num romance que escreveu.

35 Consultar o site SoS azulejo, criado pela própria Polícia Judiciária Portuguesa e procurar os azulejos deste painel a que nos 
referimos.
36 o Projecto Ruin´arte procura fazer um levantamento a nível nacional de todo o património que se encontre ao abandono, ou ameaçado. 
É um alerta de um cidadão comprometido com o seu país. 
37 Vd. gastão de brito e Silva, Portugal em Ruínas, Fundação Francisco Manuel dos Santos, Maio de 2014. 
38 Vd. João Medina, Os Náufragos do Mar da Palha, livros Horizonte, lisboa, 2007.
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