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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumo:
Francisco Jorge da Costa é um dos nomes mais destacados no panorama da azulejaria
portuguesa da 2ª metade do século XVIII. Mestre a que se têm imputado inúmeras obras um
pouco por todo o país - seja por fonte documental, seja por afinidades de ordem estilística uma análise sumária desse conjunto de trabalhos permite, desde logo, aferir a ampla
diversidade estilística a que se encontra associado. Entre silhares ornamentais e painéis
figurativos, tais encomendas configuram, na verdade, empreitadas de feições estéticas bem
distintas - do rococó ao neoclássico - certamente provenientes de diferentes mãos.
Tal inconsistência, aliada ao total desconhecimento da sua biografia, tem levado os
investigadores a interrogar-se quanto à real função de Francisco Jorge da Costa.
Aleatoriamente nomeado como azulejador, ladrilhador ou pintor, permanece, assim, por
clarificar o seu papel efectivo no panorama da azulejaria portuguesa.
Com o cargo de Mestre Azulejador da Casa do Infantado e da Real Casa das Obras, a sua
principal actividade decorre, fundamentalmente, das encomendas destinadas às grandes
empreitadas régias do último quartel de Setecentos: os palácios de Queluz, da Ajuda e de
Samora Correia; os conventos da Estrela, das Francesinhas, das Flamengas ou da Esperança;
mas também algumas obras públicas, como o lazareto da Trafaria, a contadoria da Marinha
ou a cadeia do Castelo; e até mesmo equipamentos militares, como a torre de S. Julião da
Barra, a bateria do Bom Sucesso ou os quarteis de Campo de Ourique.
Tradicionalmente associado à produção da Real Fábrica de Loiça do Rato, sabemos hoje que
Francisco Jorge da Costa prossegue, na realidade, a tradição familiar do ofício. Filho do

mestre ladrilhador Domingos Jorge da Costa, documentado no fornecimento de vários
revestimentos cerâmicos pelas décadas de 60 e 70 do século XVIII, perpetuará, ao longo de
mais de sessenta anos, o saber familiar, assegurando a prossecução de uma carreira
autónoma, em oficina estabelecida na freguesia de Nossa Senhora da Lapa, em Lisboa, na
Rua das Trinas.
Neste quadro, destaque para as relações, pessoais e profissionais, cultivadas com outros
mestres e oficiais (quase todos por estudar e conhecer), entre os quais se contam nomes
como os de António Rodrigues de Almada, Joaquim José Marques e Manuel Nunes de
Carvalho (proprietários de fábricas de loiça); António da Costa Labanha, António Pedroso e
Pedro Rodrigues (oleiros); ou Bernardo José, Guilherme da Costa Pinheiro, Joaquim de
Oliveira e José dos Santos Pinheiro (pintores de azulejo).
Com actividade documentada desde 1765, Francisco Jorge da Costa foi, assim, responsável
pelo assentamento dos diversos revestimentos azulejares, respectivas medições, e
intermediário no processo de encomenda e produção. Carecem, portanto, de revisão as
atribuições feitas, não lhe podendo ser imputada a autoria dos painéis fornecidos,
concebidos por mestres pintores, que este ladrilhador adquiria nas numerosas olarias e
fábricas lisboetas, antes ainda da criação da Real Fábrica do Rato.
Nesse sentido, visa a presente abordagem dar a conhecer os resultados da investigação em
curso, nomeadamente: apresentar um conjunto de novos contributos para a biografia de
Francisco Jorge da Costa, ascendência e relações familiares; clarificar o seu estatuto
profissional; enquadrar o desenvolvimento da actividade no contexto da oficina estabelecida
em Lisboa, respectiva organização e hierarquias laborais; identificar os principais círculos de
influências; clarificar as relações estabelecidas com outros mestres e oficiais,
nomeadamente, fabricantes, oleiros e pintores de azulejo; documentar as principais obras a
que se encontra associado e respectiva intervenção, no quadro das encomendas da Casa
Real.
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