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Rota do Azulejo
São Domingos de Benfica

Já em Sete Rios, no viaduto do eixo Norte-Sul, 
o visitante depara-se com um ambiente singular, 
onde nos surgem diversas espécies de animais 
do Zoo. 
Vale a pena conhecer e admirar as Estações do 
Metro - Jardim Zoológico, Laranjeiras, Alto dos 
Moinhos - onde mais uma vez o azulejo aparece em 
toda a sua plenitude decorativa dando a conhecer 
diferentes artistas portugueses. A localização 
geográfi ca, a história da cidade e as referências 
culturais serviram de inspiração aos painéis que 
decoram o espaço do metropolitano. Um lugar em 
que, andando de estação em estação é como andar 
de uma sala para a outra, de um verdadeiro museu 
de arte contemporânea.
Embora nem sempre acessíveis e visitáveis pelo 
público, não passará despercebido, ao visitante, 
o extensivo e intensivo uso da decoração azulejar 
no interior e exterior dos edifi cios e conjuntos 
históricos da freguesia. 
Nesse sentido, é bem interessante e demonstrativo 
da utilização do azulejo, o conjunto formado pelo 
Palácio e Quinta da Alfarrobeira (Rua António 
Saúde, 13), que actualmente abriga a Direcção dos 
Serviços de Saúde do Exército. 
Adjacente ao Palácio, no pátio de honra, 
encontramos um painel de azulejo policromo 
dedicado à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. 
Este pátio tem comunicação com o jardim, onde 
existe um interessante e singular tanque octogonal 
de lados côncavos, suspenso sobre uma abóbada 
octogonal. Embeleza essa construção uma colecção 
de azulejos policromos representando cenas 
marítimas e fl uviais, possivelmente de meados do 
século XVIII, que acompanham todo o varandim 
envolvendo o tanque em oito painéis. É, sem 
dúvida, uma peça histórica de grande relevância 
que importa conservar e tanto quanto possível 
valorizar.

Nota Histórica:

O azulejo tem a sua história e dela fazem parte 
fábricas com a Viúva Lamego, uma das maiores 
unidades fabris de cerâmica, fundada em 1934, em 
Palma de Baixo, constituindo o testemunho de uma 
indústria tradicional que teve grande vitalidade 
na Freguesia.
Grande produtora de azulejos que serviram de 
revestimento a numerosas fachadas da cidade, 
emprestando um belo efeito decorativo e 
um colorido muito característico, dedicou-se, 
paralelamente, à produção de faianças artísticas 
e loiças ornamentais.

Pormenor de painel de azulejo do Palácio dos Marqueses de Fronteira.

Painéis de azulejos sob o viaduto de Sete Rios.

Pormenor de azulejo do Convento de Santo António 
da Convalescença.
  

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA.



O roteiro deverá iniciar-se no magnífico Palácio dos 
Marqueses de Fronteira (Largo de São Domingos 
de Benfica), justamente considerado como o mais 
belo exemplar da arquitectura civil portuguesa do 
século XVII, em especial, devido aos deslumbrantes 
jardins e à excepcional decoração de azulejos que 
transfigura todo o conjunto, onde o tempo parece 
suspenso e a memória impregnada de fantasia.
O azulejo é o elemento mais importante de todo 
este conjunto deslumbrante, revestindo com todo 
o esplendor as diversas superfícies, individualizando 
os diversos espaços e recantos através da variedade 
dos motivos e ornatos e da rutilância das cores. 
Do ponto de vista da História da Azulejaria situa-
-se o património azulejar desta casa num período 
particularmente interessante, justamente o da 
passagem da policromia para a monocromia no 
azulejo figurativo.
A Sala das Batalhas, pela sua dimensão e localização, 
bem como pelo tema dos seus painéis de azulejos, 
parece claramente destacar-se como o mais nobre 
dos espaços interiores da casa. Nesta sala existem 
oito painéis de azulejos, todos figurando batalhas da 
Guerra da Restauração ocorridas entre 1644 e 1667 
e todos rematados por uma cercadura dupla. Como 

documento histórico e testemunho iconográfico, 
estes painéis das batalhas são um exemplo único 
na História da Azulejaria em Portugal.
Nos jardins, a utilização dos azulejos é mais variada 
e criativa, integrando-se na arquitectura de maneira 
admirável, em especial, no Terraço da Capela, onde 
o belíssimo conjunto de painéis alegóricos às Artes 
e às Ciências apresentam magníficos complementos 
decorativos, juntamente com medalhões de faiança 
e nichos com estátuas de mármore. Invulgares 
são os painéis baixos dos canteiros e dos bancos 
do murete, com os mais variados animais em 
atitudes irreverentes ou irónicas, diversas figuras 
caricaturais ou composições livres de ramagens e 
aves. A Galeria dos Reis, que remata um dos lados 
do jardim principal, é o conjunto mais monumental 
do recinto. Com as duas escadarias de acesso nas 
extremidades enquadra um gigantesco tanque, 
no qual se reflecte um conjunto de painéis de 
grandes dimensões, com cavaleiros representando 
antepassados dos Mascarenhas.
Igualmente notável, mas de carácter mais intimista, 
é a Casa de Fresco, semelhante a uma gruta. Os 
nichos das paredes estão cobertos de azulejos com 
ramagens e maravilhosas aves pintadas de cores 

vivas. Os bancos que ladeiam o recinto exterior 
revestidos de azulejos policromos, com cenas de 
macacarias, cenas de caça e várias “artes de pescar” 
apresentam-se como um conjunto admirável que 
vale principlamente pelo pitoresco dos temas.
Muitos mais motivos encantam o visitante, como 
os painéis da frontaria do palácio, com cenas 
galantes ou do quotidiano, os silhares e alegretes 
que envolvem o jardim maior, representando os 
meses do ano, o ciclo zodiacal e os planetas, ou 
ainda as alusões à mitologia clássica pintadas no 
átrio da capela.
Realizada em Lisboa, num curto período à volta de 
1670, toda esta azulejaria integra-se numa original 
fase de transição das ingénuas representações 
seiscentistas para as composições barrocas que 
culminaram no século XVIII. Mas nem só este 
aspecto introduz uma nota diferente neste conjunto 
magnífico. Outro aspecto importante prende-
-se com os temas ilustrados e, neste contexto, 
para além dos temas históricos encontramos 
imagens alegóricas ou simbólicas, aspectos da 
vida quotidiana, figuras e cenas mitológicas, 
composições com animais, frutos e flores de intuito 
mais assumidamente decorativo.
Verdadeiro palácio-museu, ainda palpitante de 
vida, o Palácio Fronteira oferece valiosas obras 
de azulejo feitas em Portugal.

Desempenhando um papel simultaneamente funcional e decorativo, o Azulejo constitui uma das expressões 
mais belas e originais da cultura portuguesa. É parte integrante do nosso património artístico e cultural 
e todo o viajante que chega a Portugal fica surpreendido pela abundância dos ladrilhos de cerâmica, azuis 
e brancos ou policromos que decoram quintas e palácios, igrejas, jardins, fontanários e outros espaços 
admiráveis.
Abundantemente representado na Freguesia de São Domingos de Benfica, o Azulejo é uma excelente 
proposta para traçar um itinerário turístico que deverá surpreender o visitante nacional e estrangeiro.
Convidamo-lo a percorrer a Rota do Azulejo e a conhecer o nosso fascinante património.

Daí o visitante deve seguir para a Igreja de N.ª Sr.ª 
do Rosário (Largo de São Domingos de Benfica), a 
escassos metros do referido palácio. Quem entra 
no Templo e chega ao cruzeiro fica perplexo ao 
admirar os painéis de azulejos que revestem por 
completo este recinto. Os azulejos são excelentes, 
trabalhados em 1716/1720 e assinados por António 
de Oliveira Bernardes.
Nas paredes da Capela-Mor os painéis estão 
divididos em três ordens: à direita, temos na parte 
de cima S. Tomás de Aquino, no meio Nossa Senhora 
e o Menino aparecendo a S. Domingos de Gusmão. 
No lado esquerdo podemos ver S. Boaventura e o 
extâse de S. Francisco de Assis. No lado direito do 
transepto os painéis representam temas da vida 
dominicana. No lado do evangelho os temas são 
extraídos das lendas das relações fraternas entre 
Franciscanos e Dominicanos. Reinaldo dos Santos 
fez esta apreciação: “Os temas são sagrados e as 
composições bem desenhadas, azul excelente, tons 
bem graduados, valorizando os planos”.
O percurso poderá seguir em direcção ao Palácio 
Beau Séjour (Estrada de Benfica, 368). Em 1863 o 
palacete é representado numa gravura do Archivo 
Pitoresco, não sendo então visível qualquer tipo de 
revestimento azulejar, pelo que se depreende que 
o mesmo possa ser posterior a esta data.

Observando esse revestimento cerâmico do edifício 
rapidamente se verifica que ele é realizado com um 
tipo de azulejo industrial vulgar. Trata-se de azulejo 
estampilhado da Fábrica Viúva Lamego, de padrão 
formado por quatro azulejos que diferem dois a dois, 
através de uma variante de cor no elemento central. No 
caso do Beau-Séjour as cores aplicadas a este padrão 
são o azul, o amarelo, o verde e o castanho escuro. 
A marcação dos vãos e os limites dos panos de muro 

são sublinhados por um friso de azulejos rectangulares 
com motivos florais em azul sobre fundo branco. 
Precedendo os originais coroamentos cerâmicos dos 
três corpos do palacete - peças certamente realizadas 
por encomenda - encontra-se um friso de azulejos 
diferentes dos mencionados, de padrão diverso, 
onde motivos ovais se desenvolvem em tons de azul, 
verde, branco e amarelo. Provavelmente originários 
da mesma fábrica. 
Assim, pelo exterior, o palacete do Beau-Séjour 
dispunha, já no final do século passado,  o aspecto 
que hoje apresenta.
Ao percorrer a Estrada de Benfica depara-se com 
a actual Universidade Internacional (Estrada 
de Benfica, 275), que ocupa o antigo Convento 
de Santo António da Convalescença revestido 

Da esquerda para a direita,

A Galeria dos Reis no Jardim do Palácio 
dos Marqueses de Fronteira.

Painel inspirado em motivos marínhos.

Painel no interior da Igreja da N.ª Sr.ª 
do Rosário

A fachada do Palácio Beau Séjour 
revestida a azulejo.

Pormenor de um painel de azulejo 
do Convento de Santo António da 
Convalescença.
  

exteriormente de belos painéis de azulejos dos 
séculos XVI e XVII, harmoniosamente colocados na 
fachada e aproveitados o melhor possível na parede 
norte que deita para a Rua de São Domingos. A 
presença de vários padrões e a preferência por 
composições delicadas, onde os efeitos decorativos 
são alcançados pelo emprego de várias cores, sem 
dúvida que desperta a nossa atenção e curiosidade 
para aquele revestimento azulejar.

SÃO DOMINGOS DE BENFICA
Rota do Azulejo




