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RESUMO 
A investigação em curso, intitulada Catalogação de Azulejos Hispano-Mouriscos em Portugal: o Palácio 
Nacional de Sintra como estudo de caso, tem como principal objectivo inaugurar um trabalho de 
catalogação e documentação sobre a azulejaria mudéjar aplicada in situ em território português, no âmbito 
do Az Infinitum – Sistema de Referência e Indexação de Azulejo e do seu projecto específico Catalogação de 
padrões da azulejaria portuguesa. 
 
A escolha do palácio como primeiro estudo de caso para a catalogação de azulejos de padrão mudéjares 
prende-se com a diversidade de exemplares ali existentes, mas também com a sua amplitude cronológica, 
que permite compreender a evolução histórica da azulejaria medieval em Portugal.   
 
Deste modo, o trabalho divide-se em duas partes: a primeira corresponde à aproximação histórica e 
historiográfica do palácio, na medida em que nos permita levantar questões sobre o revestimento como 
património integrado. Os estudos analisados, focados no património edificado, parecem centrar-se 
sobretudo em torno de dois temas principais: as etapas construtivas do palácio e os revestimentos 
cerâmicos dos diversos espaços.  
 
Importa, pois, compreender que a construção do palácio e a aplicação de azulejo é o resultado da acção de 
determinados monarcas, que se reflecte nas diferentes fases de construção e ampliação do edifício, assim 
como nas campanhas decorativas correspondentes.  
 
A segunda parte é estritamente dedicada ao inventário e à catalogação e nela cabem, tanto o elencar de 
procedimentos e métodos de documentação, como a concepção de metodologias de catalogação dos 
padrões mudéjares. Neste sentido, a investigação inscreve-se quer nas perspectivas de catalogação 
iniciadas por João Miguel dos Santos Simões para o século XVII (e apenas esboçadas para a centúria de 
Quinhentos), quer nas metodologias de trabalho já testadas e seguidas no âmbito dos projectos do grupo 
Az – Rede de Investigação em Azulejo já mencionados, que desenvolvem, ampliam e actualizam os 
métodos inovadores propostos por aquele investigador e promovem a existência digital de cada padrão, 
assim como a sua possível ligação e cruzamento a outros padrões com características semelhantes, ou 
ainda a relação com os locais de aplicação in situ, podendo, com isto, possibilitar o mapeamento destes 
padrões não só em Portugal, como em Espanha. 
 



A enorme variedade de padrões mudéjares que se conservam em Portugal levaram-nos a optar por 
circunscrever a catalogação a um estudo de caso, o Palácio Nacional de Sintra, que constitui o espaço com 
maior número de padrões desta cronologia ainda conservados in situ. No entanto, e apesar de se 
concentrar a atenção somente sobre o designado núcleo de Sintra, o objectivo de alcançar uma matriz 
concreta para a catalogação dos padrões mudéjares em geral, implica a consideração de questões que 
possam servir um maior número de núcleos e, neste sentido, um dos aspectos com que nos debatemos 
nesta fase prende-se, a título de exemplo, com a questão “o que é um padrão?” no contexto da azulejaria 
portuguesa. Se é consensual que as composições de repetição dos séculos XVII, XVIII, XIX ou início do século 
XX são padrões, o mesmo não acontece a partir de meados do século XX e muito menos ainda quando 
recuamos à azulejaria produzida segundo a técnica do alicatado. É, portanto, fundamental procurar definir 
o que se entende por padrão e aplicar esse mesmo entendimento à azulejaria mudéjar, pois desta 
fundamentação dependerá a catalogação que iremos propor. 
 
Deste modo, e para além de pretender promover o conhecimento sobre os revestimentos mudéjares do 
Palácio de Sintra,  a presente investigação tem como principal objectivo iniciar um novo capítulo no estudo 
dos núcleos da azulejaria hispano-mourisca aplicada in situ em Portugal.   
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