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RESUMO	
Em	Portugal,	a	tradição	de	pintar	figuras	religiosas	sobre	azulejo	remonta	ao	século	XVI.	Na	transição	entre	
o	 século	 XVII	 e	 o	 século	 XVIII,	 começaram	 a	 afixar-se	 pequenos	 painéis	 cerâmicos	 com	 caraterísticas	
devocionais	nas	fachadas	das	habitações.	
	
Este	 fenómeno	 também	 se	manifestou	 na	 cidade	 de	 Vila	 do	 Conde,	 embora	 em	 cronologia	mais	 tardia,	
onde	 foram	 inventariados	 cerca	 de	 meia	 centena	 de	 registos	 de	 santos	 em	 casas	 de	 habitação.	 As	
representações	 do	 sagrado	 presentes	 na	 azulejaria	 de	 fachada	 de	 Vila	 do	 Conde	 não	 são	 mais	 do	 que	
pequenos	 painéis	 cerâmicos	 onde	 figuram,	 na	 maioria	 dos	 casos,	 figuras	 reconhecidas	 da	 religiosidade	
católica.	
	
Formados	por	um	restrito	número	de	azulejos,	que	justapostos	originam	uma	representação,	estes	painéis	
são	 essencialmente	 constituídos	 por	 dois	 elementos:	 o	 núcleo,	 que	 acolhe	 a	 figura	 de	 uma	 ou	 mais	
divindades;	 e	 a	 cercadura,	 que	 as	 circunscreve.	 A	maior	 parte	 desses	 painéis	 devocionais	 possui	 na	 sua	
parte	 inferior	uma	pequena	cartela,	onde	constam	 informações	 sobre	os	azulejos,	 como,	por	exemplo,	o	
nome	da	divindade	representada	e	o	ano	de	execução	do	painel.	
	
O	estudo	que	se	apresenta	faz	parte,	contudo,	de	uma	investigação	mais	dilatada,	que	procurou	estudar	a	
azulejaria	 de	 fachada	 de	 Vila	 do	 Conde.	 Um	 dos	 objetivos	 do	 trabalho	 era	 perceber	 se	 na	 povoação	
marítima	existiam	registos	de	santos	coevos	aos	primeiros	painéis	da	cidade	de	Lisboa.	Uma	vez	que	tal	não	
se	 verificou,	 houve,	 portanto,	 necessidade	 de	 se	 estabelecerem	 limites	 cronológicos	 e	 físicos.	 Assim,	
limitamo-nos	 a	 estudar	 os	 painéis	 que	 eventualmente	 tivessem	 sido	 produzidos	 entre	 o	 século	 XIX	 e	 os	
meados	 da	 centúria	 passada.	 No	 que	 respeita	 à	 área	 geográfica	 de	 Vila	 do	 Conde,	 foi,	 essencialmente,	
examinada	aquela	que	circunscreve	a	sua	freguesia	urbana.	
	
No	 caso	específico	dos	 registos,	 houve,	 porém,	 a	necessidade	de	nos	 adaptarmos	às	 circunstâncias,	 pois	
raros	são	os	painéis	que	se	encontram	datados.	Por	isso	mesmo	os	registos	localizados	na	área	urbana	da	
cidade	 foram	todos	 inventariados.	Também	se	 fizeram	prospeções	em	Caxinas,	uma	área	habitacional	da	
cidade	 localizada	mais	 a	norte	e	que	ocupa	uma	grande	parte	da	 corda	 litoral.	Aí	 localizamos	expressivo	
número	de	registos,	embora	a	sua	maioria	seja	de	produção	recente.	Deste	modo,	contabilizamos	somente	
os	 registos	 encontrados	 em	 três	 ruas:	 a	 Avenida	 do	 Infante	 D.	 Henrique,	 a	 Avenida	 do	 Dr.	 Carlos	 Pinto	
Ferreira	 e	 a	 Rua	 de	 Alfredo	 Bastos.	 Esta	 opção	 foi	 tida	 em	 conta,	 pois	 constatamos	 que	 nestes	 locais	
existem	determinadas	construções	antigas,	nas	quais	constam	interessantes	painéis	devocionais,	podendo	
a	sua	cronologia	ser	mais	ou	menos	coincidente	com	a	dos	edifícios	em	causa.	
	
Assim,	 propusemo-nos	 a	 identificar,	 inventariar	 e	 categorizar	 os	 vários	 tipos	 de	 registos	 de	 santo	 Vila-
Condenses.	Para	tal,	procedemos	ao	registo	fotográfico	dos	painéis	e	das	edificações	onde	estão	inseridos,	



de	modo	a	evidenciar	o	seu	contexto	arquitetónico.	Seguiu-se	a	análise	pormenorizada	de	todos	os	painéis	
selecionados	 –	 figuras,	 motivos	 decorativos,	 datas,	 fábricas	 ou	 autores.	 Por	 fim,	 recorremos	 ainda	 aos	
Processos	de	Obras	Particulares	do	Arquivo	Municipal	de	Vila	do	Conde,	com	o	objetivo	de	conhecermos	a	
cronologia	de	algumas	edificações	onde	se	encontram	registos	de	santos.	
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