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o grande panorama de lisboa é um painel de azulejos atribuído ao pintor espanhol gabriel
del barco, datado de cerca de 1700.1 representa a cidade na transição do século xvii
para o século xviii, em pleno reinado de d. pedro ii. ao observá-lo, na sua configuração
actual, que é uma perspectiva contínua sem interrupções, somos transportados para a
lisboa de então e convidados a subir o rio tejo numa das muitas embarcações que aí se
encontram, para ter o privilégio de entrar na cidade pela sua mais bela e imponente
porta, tão admirada pelos viajantes ao longo dos tempos: a longa frente ribeirinha que
vai, assim, passando ao nosso lado, desde o que é, hoje, algés até xabregas.

O Grande Panorama de Lisboa (Séc. XXI), uma das partes do projecto Trafaria Praia, de
Joana Vasconcelos, também é um painel de azulejos que representa a cidade, mas propõe-nos precisamente o inverso: que abandonemos Lisboa e nos situemos nas margens da
lagoa de Veneza (ou, no futuro, em qualquer outro curso de água), deixando que à nossa
frente passe o cacilheiro típico do rio Tejo, com a imagem da cidade fixada no seu casco.
Na Lisboa que, agora, descobrimos nas viagens desta embarcação, o skyline da cidade alterou-se mas, paradoxalmente, são muitos os aspectos que permanecem, únicos e irrepetíveis.
A peça de Joana Vasconcelos, que apresenta uma actualizada e mais longa frente ribeirinha,

1
Encontra-se exposto no
Museu Nacional do Azulejo,
em Lisboa, com o número
de inventário #1, o que
demonstra a sua importância
no espólio desta instituição.
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desde a Torre do Bugio até à Torre Vasco da Gama, no Parque das Nações, integra-se, assim,
na rica e transtemporal herança artística realizada a partir do fascínio de Lisboa.
Em ambas as obras sobressai, ao centro da cidade, o monumental e emblemático Terreiro
do Paço, depois Praça do Comércio. No Grande Panorama de Lisboa (Séc. XXI), os imponentes torreões pombalinos, erguidos no âmbito da reconstrução da Baixa após o Terramoto de 1755, perpetuam (duplicando) a memória do anterior torreão do Paço da Ribeira.
Este, que no Grande Panorama de Lisboa barroco surge bem destacado na paisagem urbana,
pela significativa diferença de escala em relação aos restantes edifícios, resultou da intervenção do arquitecto italiano Filippo Terzi no reinado de Filipe I de Portugal e II de Espanha,
que, por sua vez, manteve a memória militar do ainda anterior torreão manuelino.
Foi ao rei D. Manuel I que se ficou a dever o abandono da velha alcáçova que se observa
no topo da colina e a construção de um novo palácio na zona comercial da cidade,
assumindo, também simbolicamente, a importância do comércio, em detrimento dos
aspectos políticos ou religiosos. Ao lado do novo palácio, abriu-se um espaço cenográfico de
grandes dimensões, palco de inúmeros acontecimentos que aí ocorreram posteriormente.
Nesta aproximação do poder ao rio Tejo, adoptou-se para o futuro a imagem de uma
cidade aberta ao mundo, uma metrópole forjada numa cenografia simbólica e “numa
metáfora urbano-arquitectónica do próprio poder – imperial, comercial e marítimo”,
que encontrou paralelo numa outra cidade europeia: Veneza (Senos, 2002: 186-188)!
A iconografia de Lisboa veiculada pelo Grande Panorama de Lisboa fixou-se no século XVI e
transformou-se, a partir de então, numa “imagem modelo” divulgada através de desenhos,
pinturas, gravuras, azulejos. O desenvolvimento de uma imagética urbana mostra que as
opções dos pintores, dos editores ou dos encomendadores dependiam dos fins pretendidos,
fossem estes propagandísticos ou simbólicos. No caso de Lisboa, a cidade perspectivada
a partir do Sul, em “vedute”, revela duas das suas características essenciais: a topografia
acidentada e a prevalência das actividades marítimas numa metrópole “fundada” na sua
relação com o rio Tejo (Pereira, 2006; Rossa, 2002: 87-116).
O Grande Panorama de Lisboa, de carácter quase coreográfico, apresenta diferenças de
escala que criam uma hierarquia entre as diversas zonas da cidade e os edifícios – os
considerados mais importantes em destaque e outros com fachadas “rodadas” para mais
facilmente serem identificados. Bem exemplificativo disso é o facto de todos eles terem
sido caracterizados nos seus detalhes identificativos, numa perspectiva frontal ou em voo
de pássaro, muito acima da linha do horizonte. Estas múltiplas opções correspondiam,
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com certeza, a uma estratégia de mostrar a cidade centrada nos edifícios de maior escala
e que se impõem, desde logo, a um primeiro olhar – o Paço da Ribeira e, também, o
Palácio Corte Real (habitado por D. Pedro II) – mas, igualmente, a uma visão de
conjunto, quase panorâmica, adaptada ao espaço em que os azulejos se inseriam.
Originalmente, o Grande Panorama de Lisboa estaria aplicado num palácio,2 certamente
numa sala cuja configuração se desconhece, mas que teria, como é natural, diversos vãos
de dimensões distintas. Os azulejos não se encontrariam, por isso, montados num único
painel ao nível dos olhos, mas sim em silhar, ou seja, junto ao chão (o que altera a
forma como os edifícios são percepcionados), e seccionado em estruturas de diferentes
dimensões, que se adaptavam aos espaços disponíveis entre portas, janelas e outros
elementos arquitectónicos. Como era habitual à época, seriam ainda envoltos por barras,
de enrolamentos de acantos ou outras, que se perderam.3
A divisão do Grande Panorama de Lisboa, de difícil reconstituição apesar das tentativas
baseadas nas dimensões e cortes que alguns dos azulejos apresentam, destacaria ainda
mais a zona do Terreiro do Paço, que se localizaria, muito possivelmente, ao centro da
sala. Não é por acaso que, na peça de Joana Vasconcelos, a popa do Trafaria Praia foi
estrategicamente ocupada pela imagem do Terreiro do Paço, desenvolvendo-se a cidade,
a partir daí, para bombordo e estibordo: as obras conservam, em si, memórias próprias.

O Azulejo em Portugal e a Obra de Joana Vasconcelos

O azulejo, fenómeno nacional de relevância mundial, é uma das artes que mais identifica a
herança patrimonial portuguesa. Produzido e aplicado no nosso país de uma forma arquitectural, distinta de todos os restantes países europeus, o azulejo está presente na vida dos
portugueses desde finais do século XV. O azulejo reveste os interiores de igrejas, de capelas, de
palácios e de outros edifícios, sendo aplicado nas paredes (quer na sua totalidade quer, apenas,
em forma de silhar) ou, por vezes, também nas abóbadas, cobrindo parcial ou integralmente
os espaços (em articulação com as outras artes) mas sempre alterando, por completo, a sua
percepção. A partir do século XIX, o azulejo foi também aplicado no exterior, em fachadas,
configurando longas frentes urbanas de grande dinamismo rítmico e cromático.
Em meados do século XX, assistiu-se a uma renovação do azulejo em Portugal, quer a
nível formal e técnico, quer em termos das tipologias de aplicação. Tal deveu-se a uma
geração de artistas e arquitectos que então se afirmava, introduzindo uma nova dinâmica

2
Este situar-se-ia na Rua de
Santiago n.º 7-9, em Lisboa.
A sua história, e também
a dos seus proprietários, foi
detalhadamente investigada
por Júlio de Castilho na
obra Lisboa antiga: bairros
orientais (Castilho, 1938:
204-211). Não se conhece,
todavia, qualquer testemu
nho de quem tenha visto o
painel de azulejos aplicado,
pois as mais antigas notícias
sobre o Grande Panorama
de Lisboa dão conta do
mesmo já encaixotado.
3
A história do painel de azulejos é conturbada. A 11 de
Abril de 1843, a sua venda
foi anunciada no Diário do
Governo (n.º 85, ano 1843:
628; mencionado por Se
queira, 1960: 12). Seriam
adquiridos, anos mais tarde,
em 1876, pelo Vice-Inspector
da Academia Real de Belas-Artes, o Marquês de Sousa
Holstein (Sequeira, 1916:
496-498). Em 1890, encon
travam-se na Academia Na-
cional de Belas-Artes e, a
partir de 1903, integraram
o Museu de Belas-Artes e
Arqueologia, estando já
nesse ano expostos no átrio
de entrada do Palácio Alvor.
Há notícias de várias monta
gens e, em 1961, o painel
de azulejos integrou a colec-
ção do que viria a ser o
Museu Nacional do Azulejo.
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que, numa perspectiva moderna, encontrou na citação de períodos históricos, cujos
imaginários renova ciclicamente, uma das suas múltiplas vertentes (Henriques, 2007: 99110; Almeida, 2009: 93-102). Neste contexto, são muitos os nomes de autores cuja obra
cerâmica de revestimento arquitectónico foi concebida em articulação com arquitectos
e concretizada em projectos de arte pública.4 Muitos destes autores realizaram projectos
depois executados por técnicos, enquanto outros executaram directamente as suas obras.
As peças de Joana Vasconcelos que incorporam a cerâmica não resultam do seu envolvimento directo nesta arte. A artista tira partido do azulejo como material de revestimento,
utilizando-o em esculturas que se articulam com outros elementos.5 Na sua mais recente
criação, o projecto intitulado Trafaria Praia – que se assume como uma obra “total”,
envolvendo um navio, as intervenções no seu interior e exterior e a programação prevista para o tombadilho –, Joana Vasconcelos recorre, também, ao azulejo, mas citando e
recriando uma obra emblemática da azulejaria nacional: o Grande Panorama de Lisboa,
agora actualizado no Grande Panorama de Lisboa (Séc. XXI). No interior do cacilheiro,
a artista volta a associar ao azulejo, ainda que não directamente, o croché, ao criar um
ambiente quase uterino, iluminado por LEDs integrados nas peças têxteis. A prática de
Joana Vasconcelos inscreve-se, pois, no registo de citação do passado comum a vários
artistas que, na segunda metade do século XX, utilizaram o azulejo de forma simbólica,
mas actualiza, igualmente, obras e temas da história numa leitura deslumbrada do património que, porém, não deixa de ser irónica (Amado, 2010: 44).

O Azulejo na Transição do Século XVII para o Século XVIII

O Grande Panorama de Lisboa terá sido pintado numa fase de transição, entre a policromia
intensa da segunda metade do século XVII e o período da grande pintura do primeiro
quartel de Setecentos, que mereceu o epíteto de “Ciclo dos Mestres” (1701-1725).6 A
moda do azul e branco, certamente por influência da porcelana oriunda da China, mas
à qual poderá não ter sido estranha a cópia de gravuras e as encomendas portuguesas às
oficinas de azulejos holandesas, encontrava-se já bem implantada.
Não se conhece, ao certo, a data de execução do Grande Panorama de Lisboa, mas a
identificação de alguns dos edifícios representados, a par da integração da peça no contexto
da história da azulejaria portuguesa, permitiu fazer recuar a sua cronologia até cerca de
1700.7 Foi José Meco quem mais fez recuar a data de execução do painel de azulejos,
aproximando-o da viragem do século XVII para o século XVIII (Meco, 1981: 42; Meco,

4
Refira-se, a título de
exemplo, Jorge Barradas
(1894-1971); Querubim
Lapa (1925-); Júlio Resende
(1917-2011); Maria Keil
(1914-2012) (responsável,
por exemplo, pelos revesti
mentos cerâmicos de
grande parte da estações
do Metropolitano de Lisboa);
Manuel Cargaleiro (1927-);
Eduardo Nery (1938-2013);
Cecília de Sousa (1937-);
e, mais recentemente, Bela
Silva (1966-) ou Fernanda
Fragateiro (1962-).
5
O azulejo (industrial, simu
lando padrões históricos
ou de autor, como é o caso
de Rafael Bordalo Pinheiro)
faz parte do imaginário de
Joana Vasconcelos desde
2002, revestindo volumes a
partir dos quais se projectam
“tubos” ou “mangas” em
tricô ou croché. Cada vez
mais complexas, estas
“protuberâncias” parecem
fundir-se com os azulejos
ou “invadir” o espaço adja
cente. Tal verifica-se nas
séries “Tetris” (desde 2012),
“Caixas” (desde 2002) e
“Paredes” (desde 2003),
estas últimas não deixando
de evocar um sentido mais
arquitectónico. O azulejo
está, ainda, presente no
interior de uma pequena
embarcação (Barco da Mari
quinhas, 2002) e reveste o
logótipo de uma marca de
desporto (Luso Nike, 2006).
Nestas peças, a artista pro
curou recriar um padrão de
azulejos, enquanto noutros
casos conjuga módulos de
diferentes padrões e de
tonalidades distintas.
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1994: 85–113). Depois de esclarecer diversas questões relacionadas com a construção
de determinados edifícios, o autor conclui que a data de 1700, por si proposta, não era
incompatível com a imagem da cidade nem com a iconografia de Lisboa. Por outro lado,
a atribuição da pintura a Gabriel del Barco restringe a datação a este período, uma vez
que se perde o rasto documental e artístico deste pintor espanhol a partir de 1701. Dados
recentemente divulgados no âmbito de um projecto de investigação intitulado Lisboa
em Azulejo antes do Terramoto,8 relativos a escavações arqueológicas que ocorreram em
determinadas zonas na cidade, parecem corroborar esta perspectiva e fazer remontar a
execução do painel ao período de transição do século XVII para o século XVIII.
Um argumento, quanto a nós, de grande significado neste contexto, mas nem por isso
muito explorado pela historiografia, é o da leitura do Grande Panorama de Lisboa à luz da
história da azulejaria portuguesa – do que foram as suas grandes linhas de desenvolvimento
e as suas principais tendências, deixando adivinhar o gosto vigente que encontra eco em
alguma da documentação subsistente (ideia também defendida em Meco, 1994: 112).
A perspectiva e o desenho pouco precisos dos edifícios e, de um modo geral, da cidade
no seu todo, a par de uma pintura muito expressiva e “azulejar”, mas que não deixa de
ser pouco erudita na materialização de uma pincelada espontânea e dinâmica, situa a
execução do Grande Panorama de Lisboa no período de transição que referimos acima.
A comparação desta peça com outros revestimentos cerâmicos do final do século XVII
revela fortes semelhanças e uma linguagem plástica comum.

6
Esta designação e o desta
que que a historiografia tem
vindo a conferir ao “Ciclo dos
Mestres” ficou a dever-se
a características como a
qualidade da pintura (reflexo
da versatilidade dos artistas,
que praticavam diversas mo
dalidades); a erudição dos
programas iconográficos;
a adaptação ao espaço (já
uma tradição anterior, cujas
soluções variam consoante
o enquadramento de cada
época); a exploração da
narratividade inerente ao
azulejo organizado em pai
néis (secções), a par de um
repertório decorativo muito
próprio e todo o aparato
cenográfico que lhe é ine
rente, de que as guarnições,
por vezes tratadas como
autênticas bocas de cena,
são exemplo.
7

O mesmo já não acontece quando o Grande Panorama de Lisboa é confrontado com
exemplares do “Ciclo dos Mestres”. Muito embora estes cotejos devam ser cautelosos,
já que as obras assinadas por pintores de azulejos apenas representam edifícios como
cenários de episódios que decorrem em primeiro plano, a verdade é que, nos conjuntos
tardios, destaca-se um traço bem mais rigoroso no desenho arquitectónico. Por outro
lado, e mesmo considerando as encomendas de azulejos menos actualizadas que têm
vindo a ser documentadas, parece-nos pouco credível que, em pleno “Ciclo dos Mestres”,
e em Lisboa, um encomendador que pretendia ver e mostrar, nas salas do seu palácio, a
imagem da cidade sua contemporânea, aceitasse uma obra característica do final do século
XVII, quando podia optar por oficinas de tão grande qualidade como a de António de
Oliveira Bernardes, apenas para citar o mestre mais importante deste ciclo.
Se a datação exacta do Grande Panorama de Lisboa permanece por esclarecer, podendo
apenas situar-se, cada vez com maior probabilidade, no final do século XVII, o mesmo
acontece em relação à sua autoria, passível de ser discutida em função das oficinas de
pintura de azulejo activas à época. Em final de Seiscentos ou no século XVIII, a concepção

Os investigadores que se
debruçaram sobre esta problemática assumiram pers
pectivas diferenciadas, mas
todas assentes na observa
ção do edificado. Entre as
propostas de datação mais
avançadas que o Grande
Panorama de Lisboa conhe
ceu, destacam-se a de Robert
Smith, que apontou o ano
de 1738 (Smith, 1968: 234),
e a de Santos Simões, que
indicava o de 1735 (Simões,
1979: 210), já depois do
olisipógrafo Vieira da Silva
ter avançado com o de 1734
(Silva, 1932: 80-91). Todavia,
o próprio Santos Simões
oscilou nesta análise, tendo
referido a década de 1720-30
e, mais tarde, um ano próxi
mo de 1725 (Simões, 1947:
23; Simões, 1961: 134).
8
Fundação para a Ciência
e a Tecnologia: PTDC/EATEAT/099160/2008.
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e aplicação de um determinado revestimento cerâmico resultava de um trabalho
conjunto, no qual participavam diversos artífices, entre mestres, aprendizes e oficiais. O
azulejador desempenhava um papel central neste processo, cabendo-lhe o controlo da
encomenda: assumia a responsabilidade da obra perante o encomendador, articulava os
intervenientes, entre os quais se destacava a olaria e o pintor, e dirigia a aplicação final.
O oleiro fornecia os azulejos que, depois de pintados, voltava a cozer (vitrificação). O
pintor era responsável, com a sua oficina onde existiam colaboradores e aprendizes, pela
execução das composições. Esta rede de colaborações e de conhecimentos caracterizava o
que designamos, num sentido abrangente, por “mundo das olarias” (Carvalho, 2012).
O Grande Panorama de Lisboa não se encontra assinado e a documentação é omissa a
este respeito. Na ausência de um contrato ou “papel”, como por vezes ocorria, assinado
entre o encomendador e o azulejador, este permanece também por identificar, o mesmo
acontecendo em relação à olaria ou oleiro. Na verdade, conhecer o azulejador, o oleiro
e o pintor de uma determinada obra é um caso raro na história da azulejaria portuguesa
e o Grande Panorama de Lisboa não foge à regra. O número de oleiros e de azulejadores
conhecidos à época é bastante significativo, mas o mesmo já não se pode dizer dos
pintores, curiosamente mais ausentes da documentação do que os primeiros. Todavia,
os nomes que a documentação indica, a par dos revestimentos cerâmicos que ainda se
conservam in situ, e cuja cronologia pode ser recuada ao último quartel do século XVII,
são bem reveladores da vitalidade do sector à época.
Neste quase vazio de conhecimento acerca dos pintores, o nome de Gabriel del Barco
ganha uma expressão significativa, uma vez que, na última década do século XVII, assinou
mais de uma dezena de obras, concentradas sensivelmente entre Lisboa e o Alentejo.
De origem espanhola, Gabriel del Barco chegou a Lisboa em 1669, acompanhando o
primeiro embaixador de Castela, Charles Watteville de Joux (Simões, 1979: 20), e aí se
fixou, estabelecendo, desde logo, relações de proximidade, e até familiares, com o meio
artístico. Desde 1669 e até 1689, data do primeiro revestimento cerâmico conhecido
por si assinado (capela-mor da Igreja do Espinheiro, em Évora), sabe-se que Gabriel
del Barco pintou tectos, que o Terramoto de 1755 destruiu, não havendo notícia da sua
actividade enquanto pintor de azulejos (Correia, 1918: 166-178).
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A sua característica forma de pintar, de contornos pouco desenhados e em que prevalece
a mancha, numa técnica mais liberta do traço, constituíram certamente aspectos marcantes para a geração seguinte, a do “Ciclo dos Mestres” (Meco, 1979a: 69-124; Meco,
1979b: 58-67; Meco, 1981: 41-50). Muito embora encontremos revestimentos cerâmicos integrais de igrejas e capelas de autoria diversa, é em obras como a Igreja do antigo
Convento dos Lóios, em Arraiolos, ou a Igreja de Santiago, em Évora, por si assinadas,
que o azulejo ganha uma expressão verdadeiramente monumental, assumindo também
as suas potencialidades narrativas.
Nas suas obras assinadas, identificam-se duas abordagens pictóricas distintas, muitas vezes verificadas em simultâneo (Carvalho, 2011: 227-244). Em alguns trabalhos, principalmente nos iniciais, prevalecem as pinceladas manchadas, com aguadas, e as pinceladas
paralelas finas e ordenadas, mas também as executadas com grande rapidez, que continuam a manifestar-se, ainda com mais força, em obras tardias. Paralelamente, observa-se
o aparecimento de um desenho sintético, que prevalece sobre a mancha, e um sentido
quase caricatural das figuras.
Ocupámo-nos de forma mais pormenorizada de Gabriel del Barco porque é a ele que o
Grande Panorama de Lisboa tem vindo a ser atribuído (Meco, 1981: 42-43; Meco, 1994:
109-113). Reconhecem-se algumas das características do pintor espanhol no painel de
azulejos, mas estas são também comuns a várias outras obras da época. Por outro lado,
a organização das oficinas de pintura implicou, certamente, o recurso a colaboradores,
o que aumenta o grau de dificuldade deste género de atribuições. E não há, nos seus
trabalhos, identificados ou atribuídos, um número de edifícios significativos que permita
uma comparação eficaz com o Grande Panorama de Lisboa.
Na ausência de dados mais concretos, resta-nos concluir que o painel de azulejos pode
ter sido pintado por Gabriel del Barco, cuja oficina produziu um considerável número de
revestimentos cerâmicos assinados entre 1699 e 1700. Todavia, esta suposição assenta em
pressupostos tão delicados que não invalidam a ideia de que o Grande Panorama de Lisboa
possa ter saído de uma das várias outras oficinas anónimas a operar na Lisboa de então. Sem
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afastar por completo a hipótese Gabriel del Barco, que continua a ser uma base de trabalho
importante, cremos que, até ao aparecimento de novos dados, uma abordagem menos
condicionada à autoria, apenas citada como produção azulejar de Lisboa, pode não só valorizar
o Grande Panorama de Lisboa, mas também a produção azulejar sua contemporânea.

O Passado e o Presente: os Grandes Panoramas de Lisboa

O Grande Panorama de Lisboa (Séc. XXI), de Joana Vasconcelos, inspira-se, mas também
dialoga, com o Grande Panorama de Lisboa barroco.9 Por exemplo, as fotografias aéreas
que serviram de base à sua execução procuram recriar os pontos de vista do Grande
Panorama de Lisboa, algo que os primeiros registos fotográficos, feitos a partir do rio Tejo,
não permitiam, pois não se conseguia ver a cidade “de cima”. Jorge Nesbitt, contratado
para o efeito, efectuou múltiplos desenhos a partir das fotografias, primeiro a lápis e
depois com aguarela, numa técnica próxima da pintura sobre azulejo. Tais desenhos
foram digitalizados, corrigindo-se digitalmente a escala dos motivos representados.
Posteriormente, foram impressos em papel vegetal e regressaram ao manual, com a sua
picagem, de modo a serem transpostos para os azulejos através da passagem de uma
boneca de carvão. Os motivos representados foram, depois, pintados por vários técnicos
da Fábrica Cerâmica Viúva Lamego.
Ao contrário da peça de Joana Vasconcelos, nada se sabe sobre os processos de construção da
imagem de Lisboa seguidos no Grande Panorama de Lisboa. Os pintores da época, de azulejo
e não só, recorriam a fontes gravadas para a concepção das suas composições: utilizavam a
gravura na sua totalidade ou isolavam figuras e trechos, que combinavam livremente, criando
novos quadros a partir de uma linguagem plástica europeia comum. São em número reduzido os exemplos de revestimentos cerâmicos com iconografias específicas que não encontram
paralelo em modelos gravados. O Grande Panorama de Lisboa é, certamente, um deles.
Tem-se especulado sobre a composição do painel Grande Panorama de Lisboa, imaginando
que tenha resultado de desenhos à vista, feitos a partir do rio Tejo e, possivelmente, do
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Do ponto de vista da História
da Arte, ou da História do
Azulejo Português, o confronto destas duas emble
máticas obras pode vir a
revelar-se de enorme impor
tância, pelos paralelos que
é possível estabelecer em
termos da sua realização.
As imagens fotográficas e
os desenhos daí resultantes,
depois pintados em azulejo,
da peça de Joana Vasconcelos,
podem ser ferramentas muito
úteis na reavaliação, por
exemplo, de hipóteses sobre
o processo criativo original.
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mastro de um navio. A excepção poderá, no entanto, residir no torreão do Paço da Ribeira,
muito possivelmente inspirado numa gravura do holandês Dirk Stoop, da série dedicada ao
casamento de D. Catarina de Bragança com Carlos II de Inglaterra e intitulada Embarque
de D. Catarina de Bragança para Inglaterra (Meco, 1994: 108-109). O pintor “rodou” a
gravura, o que pode ter originado os problemas de perspectiva que se observam no painel
de azulejos, mas explica o grau de pormenor que caracteriza esta edificação.
Ao manter, ainda que de modo não absolutamente rigoroso, os ângulos de observação
do Grande Panorama de Lisboa, esta nova “vista de Lisboa” potencia a comparação entre
ambos os painéis de azulejos. Em termos da imagem da cidade, as diferenças entre as
áreas destacadas e as comprimidas, de casario denso, observadas no Grande Panorama de
Lisboa, perdem importância. Tal deve-se ao facto de a cidade ter crescido e os espaços “em
branco” se encontrarem, agora, totalmente preenchidos. Aos edifícios ou zonas da cidade
com características medievais, manuelinas, chãs ou filipinas, juntam-se as marcas da
reconstrução pombalina da Baixa lisboeta, a par dos múltiplos edifícios de arquitectura
moderna e contemporânea que dialogam com as memórias patrimoniais que tanto
valorizam a paisagem urbana.
Nas opções de Joana Vasconcelos, como nas do pintor seiscentista, há um reinventar constante do ponto de fuga e da linha do horizonte, a par de uma compressão de determinadas
áreas da cidade, por vezes motivada pelo conhecimento e vivências que os autores têm, ou
tinham, dos seus espaços. Consideremos, por exemplo, a caracterização, no Grande Panorama
de Lisboa, do bairro do Mocambo, com as suas ruas de traçado ortogonal e o detalhe do fumo
negro a sair das chaminés das olarias aí situadas (e onde, muito possivelmente, foram cozidos
os azulejos do painel). O rigor de representação desta zona, assim como alguns pormenores,
testemunha o conhecimento do pintor seiscentista daquele que poderia ser o lugar onde
habitava. Mas as olarias desapareceram há muito desta área da cidade e as poucas fábricas
cerâmicas aí fixadas acabaram por encerrar as suas portas. O fumo das olarias já não faz parte
da peça de Joana Vasconcelos, um pormenor que, na verdade, ilustra os tempos distintos dos
dois Grandes Panoramas de Lisboa, situados algures entre o barroco e o contemporâneo.
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