
        Caros Amigos,                                                         

                                                                                                                             Lisboa, 21 de Fevereiro de 2013     

Antecipando a primavera alentejana, vimos propor-vos um passeio de dois dias a Brotas, Serra 
d’Ossa e Vila Viçosa, a ter lugar nos próximos dias 8 e 9 de Março (6ª e sábado). 
 
 Local de encontro às 8.45h –  Sete Rios, frente ao portão do Jardim Zoológico. 
Após saída de Lisboa pelas 9 horas, passaremos a manhã do dia 8 em Brotas, onde almoçaremos, 
para depois seguirmos para a Serra d’Ossa , ficando alojados no Convento de S. Paulo onde também 
jantaremos. 
É a nossa Amiga Prof. Dra. Ana Paula Correia que mais uma vez se dispõe a orientar estas visitas, o 
que nos assegura um dia tão divertido quanto interessante. 
O dia 9 será passado em Vila Viçosa com uma visita pela manhã ao Paço Ducal e uma passagem à 
tarde pelo Panteão dos Duques e ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, onde 

se encontra a famosa imagem da Padroeira de Portugal.  
A chegada a Lisboa está prevista pelas 18horas. 
 

                              

               Igreja N.Sra. Brotas                 Convento: Entrada da Igreja                   Corredor                                      Paço Ducal de Vila Viçosa  

As  inscrições para este passeio, que pode ter no máximo 30 participantes, devem ser feitas: 
Amigos até ao dia 27 de Fevereiro. Não Amigos de 28 de Fevereiro e 1 de Março até às 12.30h 
Telefone: 915 541 030  Email: amigosazulejo@gmail.com 
 
Só  de  Amigos com  as quotas em dia poderemos aceitar inscrições. 
O  pagamento  deverá  ser  formalizado  por  cheque ou transferência bancária identificada para o 

NIB  dos Amna:  0035 0936 0004 3173 6306 3. 

Por pessoa /quarto duplo  Preços 

                                     Amigos   
                             Não Amigos   

€  157,50 
€  175,00 

quarto individual Preços 

                                     Amigos   
                             Não Amigos   

€ 202,50 
€ 225,00 

Os preços indicados incluem: transporte, refeições, dormida no Convento de S.Paulo, entradas nos 
monumentos e gratificações. 
Anexa-se informação sobre Brotas e Vila Viçosa, bem como uma nota biográfica da Prof. Dra. Ana 
Paula Correia. 
 
Contando com a vossa presença neste primeiro passeio do ano, com cordiais cumprimentos. 
 
A Direção 

mailto:amigosazulejo@gmail.com


Passeio a Brotas, Serra d’Ossa e Vila Viçosa 

Igreja de Nossa Senhora de Brotas 

A igreja de Nossa Senhora de Brotas, que Frei Agostinho de Santa Maria descreve, no início 

do século XVIII, como “hum sumptuoso templo” construído entre “duas grandes serras ou 

montes altíssimos”, é na realidade, um pequeno edifício de uma só nave, construído entre 

colinas, que evoca uma tranquilidade rural de outros tempos. A construção do templo, de 

raiz quinhentista, teve como ponto de partida um milagre de Nossa Senhora, origem de 

múltiplas peregrinações ao local. É uma arquitetura regional, com um cunho muito próprio 

que chegou aos nossos dias praticamente intacta. A igreja conserva um interessante 

revestimento de azulejos, datado de 1660, que integra não só azulejos de padrão, na nave e 

na sacristia, mas também frontais de altar de “aves e ramagens, nos quais se destaca o altar 

exterior, colocado no varandim, para acolher em dias de peregrinação a multidão que se 

reunia no adro na igreja para a missa. Na capela do Santíssimo Sacramento os painéis de 

azulejo do século XVIII, igualmente datados, testemunham da campanha de obras 

setecentista. Numa das paredes da nave mantém-se uma pintura quinhentista, a óleo sobre 

madeira, com uma representação rara do milagre de Nossa Senhora de Brotas.  

 

 

Convento de São Paulo da Serra d’Ossa 

Depois da visita a Brotas, o Convento da Serra d’Ossa, fundado na “parte mais fresca e 

aprazivel de toda a serra”, outrora morada dos Monges de Jesus Cristo da Pobre Vida, 

oferece-nos um espaço quase palaciano, pela dimensão do edifício e pela quantidade e 

qualidade dos azulejos que o revestem. A visita do convento revela-nos as suas várias 

campanhas de obras ao longo de praticamente quatro séculos, desde a sua fundação no 

século XV até aos restauros levados a cabo no século XX pela família Leote, actual 

proprietária do espaço. Praticamente abandonado após a extinção das ordens religiosas em 

1834 a herdade da Serra d’Ossa e as ruinas do convento são compradas por Manuel 

Fernandes em nome da sua sobrinha, Carolina Amélia Fernandes Torres, mais tarde Leote, 

por casamento com Henrique Xavier da Silva Leote. É aqui que começa a história 

extraordinária da recuperação do arruinado convento, concretizada com o esforço do atual 



proprietário, Henrique Leotte que transformou o espaço em hotel, preservando 

cuidadosamente os materiais de origem, os azulejos, pinturas, e restante recheio artístico. 

Nas várias campanhas de obras que marcaram a fisionomia do espaço, destacam-se as 

transformações joaninas, que durante a 1ª metade do século XVIII revestiram escadarias, 

corredores e capelas de belíssimos conjuntos de azulejos. São dezenas de painéis, saídos das 

oficinas lisboetas do mestre PMP, de António de Oliveira Bernardes, de Policarpo de Oliveira 

Bernardes ou de Bartolomeu Antunes e Nicolau de Freitas que decoram o espaço do 

convento e que, apesar de séculos de vicissitudes, chegaram aos nossos dias praticamente 

intactos, contando-nos narrativas do Antigo e do Novo Testamento, vidas de santos, 

eremitas e anacoretas. 

 

Paço Ducal de Vila Viçosa 

O Paço Ducal representa um dos mais emblemáticos monumentos de Vila Viçosa. A sua 

edificação iniciou-se em 1501 por ordem de Dom Jaime, IV Duque de Bragança, mas as obras 

que lhe conferiram a grandeza e características que hoje conhecemos prolongaram-se pelos 

séculos XVI e XVII. 

Os 110 metros de comprimento da fachada de estilo maneirista, totalmente revestido a 

mármore da região, fazem deste magnifico palácio real um exemplar único na arquitetura 

civil portuguesa. (in edição Camara Municipal Vila Viçosa) 

 

 

 

Nota biográfica 

Ana Paula Rebelo Correia é doutorada em História da Arte pela Université Catholique de 

Louvain (Bélgica), onde fez igualmente a Agregação em Metodologia das Artes Plásticas. 

Tem-se dedicado ao estudo da iconografia no património integrado (azulejo, estuque, 

pintura). É docente na Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo do Espírito 

Santo Silva e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É 

investigadora e consultora em diversos projetos FCT. 

 

 


