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Resumo

A presente dissertação pretende estudar o azulejo enquanto material de construção da arquitetura, 
incidindo particularmente na obra do arquiteto Álvaro Siza, onde se procura evidenciar a sua 
importância para a azulejaria em Portugal. Partindo de um tema concreto, percorre-se ao longo da 
dissertação um caminho metodológico, que procura identificar o modo como o azulejo tem sido 
aplicado e ganho identidade em Portugal desde meados do século XVI até à contemporaneidade. 
O objetivo central do trabalho de investigação foi analisar a importância do azulejo na atualidade, 
selecionando a obra de Siza como a mais exemplar da aplicação do azulejo na arquitetura. Através 
da secção criteriosa de vários casos de estudo, procurou-se construir uma caraterização da forma 
como este material é incorporado na obra deste arquiteto, desde o método de projeto até à obra 
construída.
No primeiro capítulo, o objetivo é definir o que é o azulejo, estudando os seus aspetos gerais 
através da compreensão das suas caraterísticas formais, químicas e físico-mecânicas, assim como 
o seu comportamento às principais patologias e anomalias na sua aplicação na arquitetura.
No segundo capítulo, procurar-se-á entender a identidade do material em Portugal, através da sua 
história durante cinco séculos até à atualidade, identificando os exemplos que melhor destaquem 
e reflitam a inventividade e expressividade da influência do azulejo na arquitetura nacional.
No terceiro capítulo será analisado o azulejo na obra de Álvaro Siza, através da compreensão das 
diferentes aplicações e expressões do material. Procura-se, assim, construir um pensamento em 
torno da obra do autor, de modo a compreender como trabalha o material e perceber a estratégia e 
a materialização dada ao azulejo de forma a tirar partido das suas caraterísticas técnicas e estéticas.
Por fim, com estes três capítulos, pretende-se alargar a compreensão da aplicação do azulejo na 
arquitetura, tanto em revestimentos interiores como exteriores, abrindo caminhos para a utilização 
de um material tão caraterístico e tradicional de Portugal. Para além disso, acredita-se que a 
dissertação possa constituir uma fonte de informação para o estudo sobre o tema e auxiliar os 
arquitetos que estejam a ponderar ou que tenham ainda um certo receio na utilização do azulejo 
nas sua obras. 

Palavras-chave: Azulejaria em Portugal; Revestimentos; Revestimentos cerâmicos; Caraterísticas 
dos azulejos.
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Abstract

This dissertation intends to study the tile as a construction material for architecture, focusing 
particularly on the works of the architect Álvaro Siza, which highlights the importance of tiles in 
Portugal. Beginning from a concrete theme, the dissertation goes through a methodologic path 
that identifies how the tile has been applied and gained identity in Portugal since the middle of the 
XVI century until nowadays.
The main goal of this investigation is to analyze the importance of the tile in present day, selecting 
the works of Siza as the best example of its application in architecture. A careful selection of case 
studies allowed to characterize the way this material is incorporated on the works of this architect, 
not only on the design project but also on the finished work.
The first chapter defines what the tile is, studying its general aspects through the understanding of 
its formal, chemical and physical-mechanical characteristics, as well as its behavior towards the 
main pathologies and anomalies in its application in architecture.
The second chapter explains the identity of the material in Portugal, throughout its five centuries 
history until now, identifying the examples that stand out and show the innovation and expression 
of the tiles influence on national architecture.
The third chapter analyzes tiles on the works of Álvaro Siza, understanding the different types of 
application and expression of the material. It is then sought to understand his strategy and how he 
materializes the tile in order to take advantage of its technical and aesthetic characteristics. 
All things considered, this work intends to widen the knowledge of the application of tile in 
architecture, both in interior and exterior coatings, opening opportunities for the use of this material, 
which is so characteristic and traditional of Portugal. On the other hand, this dissertation might 
as well be a source of information on the subject and help architects who might be considering or 
have some reservations towards the use of tile in their works.

Key-words: Tiles in Portugal; Coatings; Ceramic coatings; Characteristics of tiles
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Introdução

Motivação

A escolha do tema O azulejo na obra de Álvaro Siza partiu, em primeiro lugar, do interesse pela 
vasta obra do arquiteto ao longo do percurso académico, associado à elaboração do trabalho prático 
no âmbito da disciplina de Teoria 3, que tinha como pressuposto uma reflexão arquitetónica sobre 
um texto seu: 069. Manuel Cargaleiro1. O trabalho concretizado teve como tema central o azulejo 
na arquitetura, segundo o contexto de rejeição do material na arquitetura contemporânea e a sua 
apropriação na obra de Álvaro Siza.
 
Atualmente, o azulejo, tem ganho algum destaque na arquitetura através de novos formatos, numa 
possível fuga ao modelo tradicional, liso e quadrangular. Ainda assim, persiste algum receio dos 
arquitetos na aplicação do material como revestimento dos edifícios, possivelmente gerado por 
exemplos do seu mau emprego e de estar recorrentemente associado ao seu uso em zonas húmidas, 
ou seja, cozinhas e instalações sanitárias. Deste modo, é este contexto de aparente desinteresse 
por este material tradicional que sustentou a motivação para a presente investigação.

A pertinência da defesa do azulejo na atualidade, bem como o reconhecimento, a valorização e 
a tentativa de dar visibilidade ao património azulejar português, foram outros dos aspetos que 
contribuíram para a escolha do tema. Como consequência, o azulejo português é candidato a 
Património da Humanidade, com o intuito de assinalar a longa tradição e marca nacional, que 
confere aos edifícios e às cidades portuguesas.  

A opção pelo tema desta dissertação foi também influenciada, certamente, pela vivência da própria 
Faculdade de Arquitetura ao longo do curso. Com efeito, ao longo deste período, a qualidade 
espacial desta obra de Álvaro Siza, a atenção dada aos materiais, à forma da sua aplicação, 
naquilo que concorrem para a expressão global da sua arquitetura, construíram um crescendo de 
perplexidade e fascínio.

Objeto e Objetivos

A presente investigação pretende contribuir para a promoção e reutilização do azulejo tradicional 
português na arquitetura contemporânea. O estudo do azulejo na obra de Álvaro Siza deverá 
constituir o objetivo principal desta investigação, através da qual se pretende justificar a 
importância deste material, bem como conferir-lhe o devido valor de entre os materiais nobres a 
aplicar na arquitetura. 

1 SIZA, Álvaro (2009). 01 textos. Porto: Civilização ed..



20 | O azulejo na obra de Álvaro Siza

Através da análise às obras de Álvaro Siza pretende-se compreender a importância deste material 
tradicional e da sua aplicação na atualidade, mas com olhar no futuro, sem deixar de ter presente 
a sua história e tradição secular. As obras deverão refletir a capacidade deste autor em recriar 
a aplicação deste material nos seus edifícios e, consequentemente, na expressão da arquitetura 
contemporânea. Os exemplos deverão incidir não só sobre as qualidades dos espaços e ambientes 
interiores, mas também da sua relação com a cidade ou com a paisagem. 

Numa primeira fase, foi analisada toda a obra de Álvaro Siza, da qual se destacou, numa segunda 
fase, os casos considerados exemplares da aplicação do azulejo.

Metodologia

A metodologia de investigação seguida teve três componentes: revisão à principal bibliografia 
sobre o tema, visitas às obras e entrevistas aos principais protagonistas.

Numa primeira fase da revisão bibliográfica, abrangeu as edições monográficas e os escritos de 
Álvaro Siza, onde é abordado o tema do azulejo, mas também os diversos autores sobre a sua 
obra, em que esta temática se encontra subjacente.

A segunda fase da revisão bibliográfica, foi dedicada à contextualização do azulejo na história da 
arquitetura portuguesa. Esta segunda fase foi ainda enriquecida com a frequência do Curso Livre 
Azulejaria de Fachada, assim como com a visita ao Museu Nacional do Azulejo.

A terceira fase dirigiu-se ao estudo das caraterísticas do azulejo e das suas possibilidades e 
limitações enquanto material de construção.

A elaboração de um trabalho desta índole determinou a realização de várias entrevistas e 
visitas às obras. Desde cedo houve a intensão de efetuar uma entrevista ao arquiteto Álvaro 
Siza, a qual se revelou impossível. No entanto, obteve-se o contributo de outros protagonistas 
considerados importantes para a compreensão das obras em estudo, o Dr. Gonçalo Conceição 
e a Eng.ª Ana Paula Jarego, da Fábrica Viúva Lamego; o Dr. Alexandre Nobre Pais, do 
Museu Nacional do Azulejo; assim como de colaboradores do projeto ou da construção 
de alguns edifícios analisados neste trabalho. A fim de compreender os casos de estudo, 
foi efetuado um trabalho de campo a partir da consulta bibliográfica das obras, permitindo 
uma observação mais detalhada in situ dos detalhes do revestimento, as particularidades 
no desenho dos remates e o tipo de material aplicado. Embora não constituindo um objetivo 
principal deste estudo, a visita às obras permitiu avaliar também o estado de conservação dos 
revestimentos azulejares, posteriormente referenciado no quadro síntese do terceiro capítulo.

Por fim, a última fase da investigação correspondeu a um momento de síntese, discussão e 
sistematização de toda a informação recolhida, seguida da redação da dissertação.
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Estrutura da dissertação

O primeiro capítulo apresentará uma caraterização do azulejo, com base nos seus aspetos formais, 
mecânicos, físicos e químicos, complementada com uma abordagem ao seu comportamento, 
através da descrição das suas anomalias mais frequentes e das ações para a sua reparação.

O segundo capítulo é dedicado à história do azulejo na arquitetura portuguesa. Não se pretende 
fazer uma abordagem exaustiva à história do azulejo, pois o tema já se encontra devidamente 
estudado, mas antes destacar, em forma de contextualização, os episódios significativos da 
introdução e da aplicação do azulejo em Portugal, e a sua reintrodução na arquitetura e na 
paisagem urbana durante o século XX.

O terceiro capítulo centra-se no objetivo principal do trabalho, o estudo do azulejo na obra de 
Álvaro Siza, através dos edifícios selecionados. A análise estrutura-se segundo a aplicação deste 
material no interior e no exterior dos edifícios, e como suporte de expressão artística. Além 
disso, dada a dimensão e a diversidade de aplicações identificadas, dividiram-se estes parâmetros 
segundo o tipo de revestimento de paramentos parcial e/ou integral; paramentos e tetos; expressão 
artística, integrada no revestimento, em painel, ou em figura avulsa; e por último, como objeto 
de design. Ainda neste capítulo, pretende-se indagar as razões que levam o arquiteto a utilizar o 
azulejo na sua obra, entendendo os pressupostos culturais e locais do contexto em que estas se 
inserem.

Por fim, no quarto capítulo, apresentam-se as considerações finais sobre a investigação efetuada, 
não só centradas na obra de Álvaro Siza, mas também na sua dimensão nacional e internacional, 
procurando-se identificar as influências atuais.



  

 



CAPÍTULO 1
O que é o azulejo?
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1 | O que é o azulejo?

1.1. Aspetos gerais

O termo azulejo vem a adotar ao longo dos anos diferentes tipologias e técnicas1 de produção, 
pela prática mudéjar, do alicatado, da corda-seca, da aresta, da faiança e da industrial. No entanto, 
verifica-se que não existe uma definição do que é o azulejo2, estando a divagar-se atualmente a 
sua caraterização e a forma de ver o material, devido à conceção e exploração de novos formatos. 
Deste modo, achou-se importante elaborar uma primeira caraterização pessoal do que é o azulejo, 
tendo como base a sua história em Portugal.

Azulejo é uma peça do grupo da cerâmica, constituída por um corpo cerâmico, a chacota, 
e uma superfície vidrada (GL), não inflamável e inalterável pela luz, que pode ser 
monocromática ou policromática (Lucas, 2003: 3 e 10). Esta peça possui pouca espessura 
e usualmente apresenta um formato quadrado, com possíveis variações de dimensões base 
de 10x10 cm, 14x14 cm ou 15x15 cm, ou retangular. A diferenciação de tamanhos deve-
se principalmente ao seu tipo de produção, artesanal, no caso das primeiras dimensões, 
e industrial no último. Por outro lado, define-se o azulejo pela sua chacota ser uma placa 

1 Técnica múdejar - Também denominados de hispano-árabes ou hispano-mouriscos foram os primeiros azulejos de 
produção ibérica, resultantes das fábricas de cerâmica de Sevilha e Toledo.
Técnica do alicatado: No final do século XIII, os azulejos eram realizados segundo a técnica do alicatado, que consistia 
no agrupamento de vários pedaços cerâmicos monocromáticos, que produziam no seu conjunto um desenho.
Técnica de corda-seca: Para evitar a mistura das diferentes cores de um azulejo passa-se para a chacota o desenho 
que é marcado com uma mistura de óleo de linho e óxido de manganés. As diferentes cores são aplicadas entre as 
linhas a negro que se evaporam com as altas temperaturas da cozedura, deixando só traços a negro característicos da 
corda-seca. (Exposição permanente do Museu Nacional do Azulejo)
Técnica de aresta: De acordo com Terol (1992: 22), no final do século XV[...] para separar os esmaltes utilizam-se 
moldes de madeira gravados com desenhos; estes moldes - matizes - pressionados sobre o barro ainda fresco deixam 
arestas ou relevos, possibilitando o aumento de produção.
Técnica de faiança: A faiança é uma técnica vinda de Itália em meados do século XVI que permite que o azulejo obte-
nha uma camada vítrea, que após a sua cozedura possibilita a pintura direta sobre o azulejo liso.
Técnica Industrial: Aplicada a partir do século XIX, permitindo uma produção em série.

2 Ao longo da dissertação foi-se tendo em consideração que não existia uma caraterização do que é o azulejo, sendo 
reforçada essa ideologia através de alguns comentários de artistas e da AzLab#35 a 13 de Dezembro d 2017 O que é 
o Azulejo?|What is a tile?. Textos disponíveis em: https://blogazlab.wordpress.com/2017/12/). Vídeos da discussão 
disponíveis em: https://www.facebook.com/events/370757006710355/?active_tab=discussion [Consultado a partir de 
2 de Dezembro de 2017].
Azulejos são placas cerâmicas de formatos e volumes variados, revestimento de muros, conferindo-lhes identidade, 
protecção e flexibilidade. Como as escamas de um peixe, os muros azulejados acompanham o movimento rápido, 
a passagem distraída, o olhar desatento, convertendo-se em imagens que povoam memória. Promovem o conforto 
através da envolvência do corpo, fornecem enquadramento, orquestram ritmos, identificam os espaços, transformando-
os em lugares. O azulejo é veículo de conceitos enunciados pela expressão plástica, é suporte de grafismo e cor, é 
reflexo e vibração, figuração e abstracção, módulo e padrão, propondo diferentes cadências dadas pela repetição 
das composições. De produção industrial ou artesanal, o azulejo, constitui uma linguagem transnacional, assumindo 
características regionais. Azulejo é também fragmento e lacuna, o indício dado pela parcela ou interrogação causada 
pela ausência. Peça integrante de um puzzle milenar e intemporal [...].(Rita Gomes Ferrão in O que é o azulejo?|What 
is the tile?). Disponível em: https://blogazlab.wordpress.com/2017/12/. [Consultado a 20 de Dezembro de 2017].
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Fig. 11 - Maria Ana Vasco Costa, Peças cerâmicas
Fig. 12 - Maria Ana Vasco Costa, Revestimento na Casa Privada na Ericeira, 2016
Fig. 13 - Placas cerâmicas 20x31,6 cm para reprodução do revestimento azulejar

Fig. 9 - Correia/Ragazzi Arquitectos, Peças cerâmicas Czech
Fig. 10 - Soluções de padrão

Fig. 7 - Amanda Levete, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Lisboa, 2016
Fig. 8 - Pormenor da aplicação do revestimento

Fig. 3 e 4- Luís Pedro Silva, Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, Matosinhos, 2015
Fig. 5 e 6 - Pormenor da peça cerâmica

Fig. 1 - Eduardo Nery, Avenida Infante Santo, 1994
Fig. 2 - Pormenor do painel
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plana com duas faces paralelas, possibilitando a sua fixação e adaptação aos paramentos.

Deste modo, a definição pessoal de azulejo vem justificar a não consideração de algumas obras de 
referência atuais no capítulo subsequente - O azulejo na arquitetura portuguesa -, como o painel 
de Eduardo Nery para a Avenida do Infante Santo [Fig. 1 e 2], em Lisboa; o revestimento interior 
e exterior do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões [Fig. 3 - 6], em Matosinhos; o Museu 
de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) [Fig. 7 e 8], em Lisboa; as peças Czech desenhadas 
pelos arquitetos Correia/Ragazzi [Fig. 9 e 10], assim como as da artista Maria Ana Vasco Costa 
[Fig. 11 e 12]. Ainda que em alguns dos casos apresentados sejam utilizadas peças lisas para a 
solução de remates, podendo ser consideradas azulejos, apesar do seu desenho, ao apresentarem 
uma chacota lisa. Por outro lado, a formação de uma peça de formato tridimensional, ou seja, com 
uma estrutura oca no seu interior, não poderá ser considerada azulejo, assim como o processo de 
concepção à base de porcelana, que na sua correspondência à absorção de água é mais eficiente 
e impermeável. 
A primeira conceção de peças cerâmicas com estas caraterísticas foi em 1994, por Eduardo Nery, 
marcando na data uma abordagem distinta aos painéis aplicados na mesma avenida em azulejo 
quadrado liso, através da utilização do conceito geométrico e abstrato segundo um módulo 
em relevo, ou seja, tridimensional, que vive essencialmente em função da incidência da luz 
(Burlamaqui, 1996: 51-58). Além da aplicação da peça cerâmica é interessante a forma como 
o artista resolveu o revestimento na composição com a escada, através da aplicação de azulejos 
lisos, que proporcionam um painel integrado e contínuo com a arquitetura. 
De forma a solucionar transições e remates esta solução tem vindo a ser adotada recorrentemente 
em revestimentos similares. No caso do MAAT, apesar de se tratar de uma peça lisa, a forma da sua 
aplicação, segundo uma estrutura metálica, não poderá também ser designada como revestimento 
azulejar. Assim, pelas suas caraterísticas, a designação mais correta para estas obras, ou similares, 
será peças cerâmicas. 

Contudo, como consequência do consumismo excessivo do azulejo, têm surgido no mercado 
placas cerâmicas que reproduzem a estética e o padrão de um revestimento em azulejo [Fig. 13], 
porém ainda que possam ter semelhanças, e em particular com o fabricado no século XIX, este 
não poderá ser também considerado na presente dissertação.
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Absorção de água Grupo AI

E ≤ 3%

Grupo AIIa

3% < E ≤ 6%

Grupo IIb

6% < E ≤ 10%

Grupo III

E ≥ 10%Conformação

A

Extrudido
Grupo AI

Grupo AIIa-1

Grupo AII-2

Grupo AIIb-1

Grupo AIIb-2
Grupo AIII

B

Prensagem a seco

Grupo BIa

E ≤ 0,5%

Grupo BIb

0,5% < E ≤ 3%
Grupo BIIa Grupo BIIb Grupo BIII

C

Outros processos
Grupo CI Grupo CIIa Grupo CIIb Grupo CIII

Fig. 14 - Classificação dos materiais cerâmicos segundo a EN 14411
 

Fig. 15 -Processo de fabrico por extrusão (via seca) 
Fig. 16 - Processo de fabrico por extrusão (via húmida) 

Fig. 17 - Processo de fabrico por prensagem a seco 
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1.2. Classificação

Os azulejos e os materiais cerâmicos são regidos segundo a Norma 14411, que os classificam 
segundo o seu processo de fabrico e a percentagem de absorção de água [Fig. 14] (Almeida, 1988: 2).

De um modo geral, a matéria prima do material cerâmico pode ser conformada por extrusão 
[Fig. 15 e 16] ou por prensagem a seco [Fig. 17]. Em termos de especificação técnica, o 
azulejo conformado por prensagem a seco, situado no grupo BIII, é elaborado a partir de 
uma moagem da mistura de pó ou de grãos finos, conformado em moldes de alta pressão. Já 
o azulejo produzido por extrusão (extrudido natural ou tradicional), é conformado segundo 
uma pasta no estado plástico, numa extrusora, e posteriormente cortado com dimensões pré-
estabelecidas. (Almeida, 1988: 2; Lucas, 2003: 4 e Gonçalves e Margarido, 2012: 378-380). 

Quanto à percentagem de água, o azulejo tem um grau de absorção superior 
a 10% (Grupo III), respondendo rigorosamente a especificações e normas 
que determinam o seu desempenho técnico e o grau de vitrificação (Almeida, 
1988: 3; Lucas, 2003: 8 e Gonçalves e Margarido, 2012: 377-380). 
 

 Dum modo geral, pode dizer-se que o nível de desempenho técnico cresce com a vitrificação, 

com a excepção da resistência ao choque mecânico de corpos duros que evolui em sentido 

inverso em virtude de à vitrificação corresponder, em geral, uma maior fragilidade. 

(Lucas, 2003: 4)
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Caraterísticas Aplicações Normas de 
ensaio

Caraterísticas  Formais 

Comprimento e largura

Revestimento interior/exterior ISO 10545-2

Espessura

Retilinearidade das arestas

Planaridade (curvatura e empeno)

Qualidade superficial

Caraterísticas Físico-mecânicas

Absorção à água

Revestimento interior/exterior

ISO 10545-3

Resistência à flexão ISO 10545-4

Módulo de ruptura

Dilatação térmica linear Locais sujeitos a temperaturas elevadas ISO 10545-8

Resistência ao choque térmico Locais sujeitos a variação de temperaturas ISO 10545-9

Resistência à fissuração Azulejo vidrado ISO 10545-11

Resistência ao gelo Revestimento exterior ISO 10545-12

Expansão por humidade Locais sujeitos a humidade ISO 10545-10

Pequenas diferenças de cor Azulejo de cor uniforme ISO 10545- 16

Caraterísticas Químicas

Resistência às manchas

Revestimento interior/exterior

ISO 10545-14

Resistência a ácidos e bases em baixas 
concentrações 

ISO 10545-13Resistência a ácidos e bases de altas 
concentrações 

Resistência a químicos domésticos e aditivos 
para águas de piscina

Libertação de chumbo e cádmio Locais em contacto com alimentos ISO 10545-15

Fig. 18 - Caraterísticas gerais exigidas para aplicação em revestimentos
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1.3. Caraterização 

1.3.1. Caraterização formal
 
No que diz respeito ao aspeto geral, o azulejo deve apresentar cerca de 95% de isenção de danos, 
tendo o vidrado que cobrir a totalidade da face, sem apresentar quaisquer defeitos (Almeida, 1988: 6).

A atual produção de azulejos obedece a especificações normativas, que devem respeitar os valores 
de tolerância de deformação da planidade da peça, de forma a garantir a estética do material  [Fig. 
18]. 

Além do formato quadrado e retangular, as fábricas começaram a produzir uma vasta gama de 
peças de remate para responder às solicitações do mercado, com a finalidade de criar um pano 
de parede contínuo sem que haja interrupção do material, tais como cantoneiras e peças curvas 
[Anexo B e D]. 

No que se refere aos aspetos dimensionais, os azulejos podem ser concebidos segundo processos 
industriais e tradicionais, que conferem ao material caraterísticas formais distintas. Enquanto 
que os azulejos produzidos industrialmente possuem boa regularidade, dimensão e uniformidade 
de aspeto, os tradicionais, ou seja, os fabricados de forma artesanal, não têm [...] grandes 
preocupações com a obtenção de boa regularidade dimensional ou de boa uniformidade de 
aspecto. (Lucas, 2003: 4), não possuindo dimensões rigorosas, porém respondendo aos mesmos 
índices das especificações normativas.

1.3.2. Caraterização físico-mecânica 

Segundo as especificações, o azulejo apresenta uma percentagem de absorção à água com valores 
a rondar os 10% a 15%.
 
No que diz respeito à resistência à flexão, segundo a carga e a tensão de rotura, os azulejos 
apresentam um índice baixo, não sendo, assim, recomendados para a aplicação em pavimentos. 
No entanto, no ponto de vista produtivo artesanal, os azulejos podem variar segundo a sua 
resposta a determinados espaços, exteriores e interiores, possuindo caraterísticas específicas 
relativas ao meio ambiente e às circunstâncias em que se inserem, como espaços com humidade 
e temperaturas elevadas, baixas ou inconstantes [Fig. 18]. Deste modo, no caso da marca 
Viúva Lamego, são realizadas investigações internas, através das quais desenvolvem o azulejo 
segundo as caraterísticas que melhor respondam ao espaço a revestir, a fim de anular ou reduzir a 
possibilidade de danos na peça (Jarego, 2017). 
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Segundo um estudo belga, referido por Jarego (2017), o azulejo será o material de revestimento de 
fachadas com a solução mais económica e resistente ao gelo, e nesse sentido recomendável para o 
uso na arquitetura no próprio país ou em regiões com picos de temperaturas negativas. 

1.3.3 Caraterização química
 
Os azulejos vidrados apresentam resistência máxima aos ataques químicos, possuindo um bom 
comportamento aos produtos domésticos, aos aditivos para águas de piscina, aos ácidos e às 
bases de baixa concentração [Fig. 18]. No entanto, nos casos de fabricação artesanal os azulejos 
são aperfeiçoados internamente segundo o espaço a revestir, sejam eles paramentos interiores, 
exteriores, ou em contacto direto com a água, de modo a proporcionar uma melhor resposta do 
material (Jarego, 2017).
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Fig. 19 - Constituição de um revestimento em azulejo
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1.4. Considerações 

Ao longo dos séculos foi vasta a diversidade estética do azulejo, contudo, é o revestimento 
exterior que requere maior preocupação, pois é nesta circunstância que o material carece de maior 
acuidade, devido às oscilações de temperaturas a que é submetido. 

Na sua aplicação são adicionados ao suporte outros três componentes [Fig. 19] que ajudam à 
sua fixação: i) a argamassa de regularização; ii) a argamassa de assentamento; e iii) a argamassa 
de tomar as juntas (Lucas et al., 1990: 298). Todavia, devido aos diferentes coeficientes de 
dilatação térmica e às situações desiguais de secagem ou de embebição, os cinco constituintes 
do revestimento possuem várias formas de reação às condições ambientais. Em consequência, 
os fatores podem conduzir à deterioração do azulejo provocando fissuras, descasque do vidrado, 
formação de sais, ou mesmo o descolamento da peça (Mariz, 2014: 182-204).

Os revestimentos azulejares são classificados como revestimentos de acabamento ou decorativo, 
mas também como proteção de paramentos. Deste modo, considera-se a sua utilização em 
paramentos interiores e exteriores, realçando os aspetos que condicionam esta diferenciação no 
campo de aplicação.

A aplicação do azulejo em espaços interiores concede ao material ambientes mais estáveis do 
que no exterior, sendo aqui direcionados para a aplicação de revestimentos que sejam resistentes 
à água (Lucas et al., 1990: 307). Os motivos que conduzem, por vezes, à intervenção devem-se 
a fatores patológicos, que podem derivar de erros de projeto; de execução, como humidades no 
suporte; de falta de manutenção; de ações ambientais;  assim como, de fatores de ordem estética 
ou de gosto, como a renovação do espaço, mudança de gosto ou tendências de moda ao longo do 
tempo (Bento, 2010: 55-58). 

Já os revestimentos de paramentos exteriores estão direcionados para as potencialidades de 
ordem estética das fachadas e para a redução da necessidade de manutenção, que a maioria dos 
revestimentos comuns requer (Lucas et al., 1990: 306). Porém, o exterior é submetido a diversas 
alterações ambientais, que ao longo do tempo podem provocar deteriorações, sendo para isso 
inevitável responder a critérios superiores ao azulejo interior. Todavia, para além das condições 
climatéricas, os azulejos aplicados no exterior, são também submetidos às ações isoladas de 
vandalismo do homem. (Mariz, 2014: 182-204).

Na azulejaria de exterior, devido às amplas variações de temperatura, os vários componentes 

são submetidos a grandes esforços de tensão e compressão. Por isso a fissuração, o descasque 

e o desprendimento verificam-se com maior frequência do que os azulejos colocados em 

interiores que se encontram em condições térmicas e com teores de humidade relativamente 

constantes. (Veloso e Almasqué, 1991: 10)
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Nesse sentido, os revestimentos de paramentos exteriores de edifícios devem fornecer caraterísticas 
para a proteção da estrutura e das camadas de aplicação, bem como a estanquidade à água. Não 
sendo a sua função meramente isolante, pois os outros materiais da estrutura devem fazer esse 
trabalho, todavia, o azulejo é capaz de permitir por si só a estanquidade do tosco do edifício 
(Lucas et al., 1990: 313-315).

Por não serem revestimentos de impermeabilização nem de regularização superficial, só 

devem ser aplicados em suportes em que o desempenho daquelas funções já se encontre 

completa ou maioritariamente garantido, pela própria parede ou por revestimento prévio, 

embora alguns destes revestimentos possam contribuir de um modo significativo para a 

impermeabilização da parede. (Curso de Engenharia Civil, s.d.: 39)
 
Em exterior, quando aplicado sobre parede simples, o azulejo deverá i) garantir a permeabilidade ao 
vapor de água [...]  para que a água que eventualmente os atravesse possa ser restituída ao exterior, na 
forma de vapor de água, quando as condições climatéricas forem favoráveis. (Lucas et al., 1990: 315); 
ii) apresentar uma elevada aderência e compatibilidade com o suporte e com as camadas constituintes 
do revestimento; iii) aspeto e higiene, que são condicionadas pela acumulação de poeiras e fungos 
nas juntas entre azulejos, sendo necessária a sua manutenção em paramentos interiores, já que existe 
a impossibilidade de manutenção periódica dos paramentos exteriores (Lucas et al., 1990: 313). 
 
Contudo, a conservação da qualidade do revestimento terá de possuir o mesmo grau de importância 
do suporte, na tentativa de preservação das suas caraterísticas sob a ação dos agentes comuns 
como a humidade, a temperatura, o gelo/degelo e os movimentos normais da estrutura, sendo os 
movimentos entre o azulejo e o suporte mitigados pelas juntas entre azulejos e pelas juntas de 
dilatação. 
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Fig. 20 - Inter-relações suscetíveis de ocorrer entre os diferentes agentes naturais
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Fig. 21 - Inter-relações suscetíveis de ocorrer entre os diferentes agentes humanos
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1.5. Patologias e principais anomalias 

Em primeiro lugar, é importante esclarecer a diferença entre patologia e anomalia, assim, entende-
se como patologia a causa, a origem e a natureza do problema; já, a anomalia como a manifestação 
do desempenho deficiente de um determinado material, ou seja, um processo de causa-efeito. 

O azulejo é submetido a ações de vários agentes que contribuem para a sua degradação. Estes 
agentes podem ser: i) de origem ambiental [Fig. 20], tais como a radiação solar, os sais, a humidade, 
as condições atmosféricas, as catástrofes naturais e os agentes biológicos, que se vão depositando 
no interior do azulejo; assim como ii) de origem humana [Fig. 21], que poderá provir da ausência 
de manutenção ou uso inadequado do material, roubo, negligência, mudança do nível da água do 
solo, vibrações da estrutura, vandalismo, poluição atmosférica e abrasão (Mariz, 2014: 182-204). 

Consequentemente, as alterações do azulejo podem ser materializadas através de reações químicas 
com um processo lento, porém, progressivo, conduzindo a um efeito acumulativo de agentes e de 
ações físicas, de efeito imediato ou rápido, geralmente de ordem estética.

Apesar do azulejo ser um material de revestimento que não exige um elevado nível de manutenção, 
poderá apresentar algumas manifestações que advêm das suas reações físicas e químicas, 
resultantes da concorrência simultânea dos agentes de degradação e dos defeitos de fabrico. As 
consequências destas patologias podem manifestar-se através da fissuração, da fratura ou mesmo 
da perda do vidrado; da alteração do brilho e da cor; do descolamento da peça ao suporte; da 
eflorescência; de crateras; ou do enodoamento (Lucas et al., 1990: 324-327; Mimoso e Pereira, 
2011:17-36 e Mariz, 2014: 205-212).

Além do impacto estético, a perda do azulejo poderá conduzir a uma maior propagação da humidade 
para o interior do revestimento, assim como para o suporte, provocando futuras anomalias, tanto 
no próprio material, como nos restantes componentes. Deste modo, a anomalia pode ter origem 
ambiental através do desenvolvimento biológico de fungos e líquenes, da dissolução dos ligantes 
ou do aumento de cargas do azulejo (Bento, 2010: 48-50 e Mimoso e Pereira, 2011: 12-13). 
Porém, com menos impacto na leitura do edifício, a fissuração e a fratura do vidrado, podem ser 
também meios de penetração da humidade.

Decerto que o maior fator de agressão do azulejo é a mudança de temperatura, criado pela 
consequente humificação e aquecimento do material. Portanto, as geografias que apresentem 
caraterísticas com este nível de mudança são inconsequentes para receber um revestimento 
exterior de azulejos. 
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Fig. 22 - Fissuraçaõ definida [fissuração evidenciada pelo autor]
Fig. 23 - Fissuração efeito craquelé
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Contudo, para além das anomalias já referidas, consequentes de patologias de origem ambiental 
e humana, que se podem manifestar isoladamente ou de forma conjunta, é também necessário 
referir, que grande parte das anomalias poderão advir de defeitos de fabrico, como a fraca 
qualidade das pastas e dos vidrados, das cozeduras e das temperaturas insuficientes; ou erros 
de projeto e execução, provocados pela falta de pormenorização do desenho técnico, como a 
falta de escorrimentos para a circulação de águas pluviais, a baixa qualidade da argamassa e 
incompatibilidade de camadas, em caso de reabilitação, a ausência de juntas de dilatação, a má 
composição, o preenchimento inadequado das juntas, a espessura do assentamento e a aplicação 
do material em condições ambientais extremas (Mariz, 2014: 206-211).

1.4.1. Descrição de Anomalias

Como referido, estes efeitos fazem-se sentir com maior intensidade em paramentos exteriores, 
porém, podem ter incidência em paramentos interiores, quando o grau de humidade, vapor de 
água e variações térmicas sejam observadas.

Por conseguinte, apresentam-se e comentam-se as anomalias mais frequentes no azulejo, 
descrevendo algumas das suas generalidades, com o intuito de melhor identificar as degradações 
causadas ao material. 

1.4.1.1 Fissuração do vidrado

As principais causas de fissuração do vidrado são: i) a variação e o movimento da estrutura ou das 
fundações dos edifícios; ii) os processos inadequados de fabrico; iii) o vandalismo; iv) a afixação 
de informação publicitária mecanicamente ou de redes elétricas.
 
As causas-efeito da fissuração podem ser diversificadas: i) quando a fissuração apresenta uma 
largura significativa e uma orientação definida, a anomalia poderá advir da rotura do suporte ou 
dos movimentos transmitidos pela estrutura [Fig. 22]; ii) uma fissuração fina, sem orientação 
definida ou mesmo distribuída pelo conjunto do revestimento, poderá derivar de movimentos 
díspares entre o azulejo e o assentamento, incitando à alteração da resposta à humidade e aos 
choques térmicos. 

A fissuração fina pode ainda classificar-se segundo o seu padrão, o chamado craquelé [Fig. 23], 
que costuma ser associado à incompatibilidade das expansões térmicas da chacota e do vidrado, 
manifestado durante o seu arrefecimento após a cozedura. Isto é, face à expansão da humidade e à 
exposição à água da camada porosa da chacota, quando esta ultrapassa a camada impermeável do 
vidrado, por vezes não é suficientemente resistente e elástica às flexões e trações sem rotura, o que 
irá provocar a fissuração. Esta fissuração exclusiva do vidrado advém de defeitos de fabrico, da má 
seleção de matérias-primas, de misturas não homogéneas ou de cozeduras em tempos insuficientes.
Em consequência, a fissuração será um meio de penetração da humidade, o que pode levar à 
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Fig. 24, 25 e 26 - Perda do vidrado

Fig. 27 e 28 - Perda parcial da chacota

Fig. 29 e 30 - Alteração do brilho e cor através do vandalismo

Fig. 31 e 32 - Descolamento do azulejo
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degradação das argamassas de assentamento. (Lucas et al., 1990: 326-327; Mimoso e Pereira, 
2011: 17- 21 e Mariz, 2014: 207)

1.4.1.2. Perda do Vidrado 

A perda do vidrado [Fig. 24, 25 e 26] provoca a criação de falhas e a perda estética da face 
do azulejo. É a anomalia mais comum em revestimentos azulejares, resultante da cristalização, 
da hidratação de sais ou gelo e da presença de líquenes, que ocorrem frequentemente em pisos 
térreos ou em zonas em que a acumulação de humidade seja mais significativa, como é o caso das 
varandas e dos vãos (Mimoso e Pereira, 2011: 22 e Mariz, 2014: 208). No entanto, também podem 
ser mencionadas ações físicas diretas, que surgem através da ação do homem, como choques 
violentos ou pontuais, mas também os efeitos dos processos de limpeza excessivos e a utilização 
de produtos inadequados (Mariz, 2014: 208). Deste modo, a perda do vidrado pode ocorrer de 
duas formas: i) quando há perda de coesão entre o vidro e a pasta cerâmica; ou, ii) se parte da 
chacota se liberta em conjunto com o vidrado [Fig. 27 e 28] (Mimoso e Pereira, 2011: 23). 

1.4.1.3. Alteração do brilho e da cor

As principais causas da alteração do brilho e da cor são: i) o desgaste do azulejo, por riscos 
e erosão; ii) os ataques químicos; iii) a decomposição do vidrado; iv) a afixação de painéis 
publicitários; e v) o vandalismo e os grafites, que na sua remoção provocam a difusão das cores 
[Fig. 29 e 30]. Nesse sentido, a alteração da cor do azulejo poderá ter como agente um ataque 
químico, que advém da alteração do brilho e da radiação solar, bem como da depositação de 
partículas na superfície ou no interior do vidrado, proveniente da poluição do meio ambiente. 
Porém, essa alteração pode resultar, igualmente, de um erro de fabrico, no caso de existirem cores 
estranhas no vidrado ou da aplicação descuidada da cor. (Mariz, 2014: 210). 

As alterações do brilho contribuem ainda para a fixação de sujidade nas superfícies expostas 

enquanto as alterações cromáticas interferem na estética do edifício e inclusivamente na 

malha urbana. (Mariz, 2014: 210) 

1.4.1.4. Descolamento do azulejo 

O descolamento do azulejo [Fig. 31 e 32] ao suporte é frequentemente provocado pela combinação 
de vários fenómenos que conduzem à perda de coesão da argamassa de assentamento, tais como: 
i) a introdução de plantas ou raízes no tardoz da peça; ii) a infiltração de água; ou iii) por ação do 
homem, isto é, quando há a remoção do azulejo (Lucas, 1990: 325-326 e Mariz, 2014: 206). No 
entanto, a anomalia pode ocorrer segundo as seguintes situações, a primeira com um descolamento 
localizado do azulejo, e a segunda quando descolamento é generalizado e afeta grande parte ou a 
totalidade do revestimento.
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O descolamento localizado está associado: i) a deficiências locais a nível da aplicação ou do 
suporte, que pode ter origem em pequenas fissuras; ii) a zonas de concentração de tensões na 
parede; e iii) à entrada de água, no suporte ou em zonas de remate com outros materiais. Enquanto 
que o descolamento generalizado, com ou sem empolamento do revestimento, é frequentemente 
associado à elevada expansão do azulejo, que, por vezes, pode estar relacionada com i) a falta 
de juntas estruturais e de assentamento; ii) a falta de qualidade do material de assentamento; iii) 
a erros de aplicação; e iv) a incompatibilidade entre as várias camadas do revestimento. (Sousa, 
Freitas, Silva et al., 2003: 199-201).

A capacidade de um revestimento cerâmico resistir à descolagem depende da correcta 

selecção do produto de colagem e do método de colagem. Estes devem ser adequados à 

intensidade das acções previstas, ao tipo de utilização do revestimento, às caraterísticas do 

suporte e ao tipo de revestimento. (Pinheiro, Bragança e Aguiar et al., 2006: 401)

De um modo geral, a pressão do vapor de água; os movimentos significativos do suporte, que 
conduzem à fissuração; a penetração de água, através da falta de estanquidade das juntas; bem 
como o incumprimento das qualidades do azulejo, dos seus constituintes e das regras de aplicação, 
poderão conduzir à queda total do revestimento azulejar (Lucas, 1988: 1-2).

1.4.2. Ações para a reparação

Para além das intervenções para a reparação das anomalias dos azulejos é necessário, desde logo, 
prevenir a sua conservação e futuros danos.  Deste modo, as anomalias devem ser antecipadas no 
desenvolvimento do projeto, bem como na produção e na aplicação do azulejo em obra (Sousa, 
Freitas e Silva, 2003: 220 e Projeto SOS azulejo, 2017).
 
Em primeiro lugar, a reparação requere uma análise das deficiências. No caso de ser consequente 
do projeto a solução será reparar o sistema construtivo, eliminando-as ou superando-as (Lucas, 
1988: A.2). 
Após a determinação das patologias e anomalias que afetam a aderência do revestimento ao 
suporte deverá ser aplicado, no caso de elevada degradação da peça, o mesmo tipo de azulejo 
ou a sua reutilização, de modo a preservar a coerência estética do paramento. Todavia, antes 
da sua reposição deve ser garantida a regularização do suporte, da camada de assentamento 
e o refechamento das juntas, de forma a bloquear futuras patologias de origem ambiental no 
revestimento azulejar. (Silva, 2010: 56-57).
 
Em casos de fissuração, quando é observada uma fissuração larga ou uma orientação definida, 
será necessário eliminar as causas que estão na origem da anomalia através do suporte e proceder 
à substituição dos azulejos degradados. A reparação pode implicar a aplicação de juntas de 
dilatação, de esquartejamento e a reparação das fissuras. Já, em casos em que se observa uma 
fissuração fina, o processo de reparação passa pela substituição dos azulejos fissurados por novos, 
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prevenindo a reposição da anomalia. (Lucas et al., 1990: 326).

Para a reparação de patologias que conduzem ao descolamento do azulejo, pode-se atuar num 
primeiro caso, quando a argamassa de assentamento se destaca em conjunto com o azulejo e, 
num segundo caso, quando a argamassa de assentamento se mantém aderente ao suporte. Deste 
modo, no primeiro caso, o problema pode estar associado à construção do revestimento e para a 
reposição do azulejo é essencial extrair a totalidade dos azulejos e para determinar as principais 
causas da anomalia, segundo a análise da resistência à expansão-retração do revestimento e da 
camada do suporte sob as ações climatéricas. A reconstituição histórica do processo construtivo 
é, frequentemente, a peça fundamental para o diagnóstico, nomeadamente a reconstituição das 
frentes de trabalho, do ritmo da execução dos revestimentos, etc. (Sousa, Freitas e Silva, 2003: 
225). No segundo caso, é fundamental assentar os azulejos que descolaram, caso estejam em boas 
condições, com um produto de melhor aderência e compatível com o produto antigo. (Lucas et 
al., 1990: 326, Lucas, 1998: 13 e Sousa, Freitas, Silva et al., 2003: 223-225).

1.4.3. Juntas entre azulejos
 
Entre os azulejos são definidas juntas, que podem ser preenchidas com argamassa ou com outro 
produto do mesmo caráter, e a sua espessura pode variar segundo o local do paramento a revestir, 
interior ou exterior.

As juntas entre azulejos respondem, maioritariamente, a necessidades de ordem estética, como 
estruturação de linhas de composição, padrão; dissimulador das irregularidades dimensionais que 
o azulejo possa possuir, permitindo, assim, que não hajam vazios. Porém, também assumem um 
caráter utilitário, como meio de garantir a integridade da aderência do revestimento, podendo, por 
vezes, suprimir a ocorrência de fissuras, do descolamento do azulejo, de tensões estruturais, bem 
como impedir a entrada significativa de água para o suporte (Lucas et al., 1990: 298, 312-313).
 
Assim, a acuidade do preenchimento das juntas entre azulejos é essencial em revestimentos de 
paramentos exteriores, com o intuito funcional, de ajuda na sua aplicação, mas também utilitário, 
no auxílio à impermeabilidade; à resistência à água, ao calor e aos ataques químicos; e à resistência 
ao desenvolvimento de microrganismos, à resiliência e compressão. 





CAPÍTULO 2
O azulejo na arquitetura portuguesa
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Duração
Inventividade

Adaptabilidade à arquitetura
Adaptabilidade às circunstâncias sócio-económico-culturais

Revestimento total

Séc. XVI

Padrão

Transporte da riqueza para a azulejaria
Criação de cenários

Séc. XVIII

Criação de narrativas

Séc. XIX 

Azulejo de Fachada

Ostentação

Séc. XX 

Estatuto de Arte Pública

IDENTIDADE
O azulejo na arquitetura portuguesa

Séc. XVII

Envolvimento do espaço
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Fig. 37 - Painel para o Paço Ducal de Vila Viçosa 
[produção Antuérpia], 1558

Fig. 35 - Sala do Capítulo do Convento da Nossa Senhora da Conceição, Beja, século XV
Fig. 36 - Decoração de colunas com azulejos hispano mouriscos, Sé Velha de Coimbra, Início do século XVI

Fig. 33 - Sala das Pegas, Palácio Nacional de Sintra, Sintra, finais séc. XV 
Fig. 34 - Sala dos Cisnes, Palácio Nacional de Sintra, Sintra, início séc. XVI
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2 | O azulejo na arquitetura portuguesa

O azulejo é um dos materiais de revestimento mais significativos da cultura portuguesa, como 
refere Meco (2017: 9), Portugal parece ter sido fadado para ser o país do azulejo [...], devido à 
originalidade e versatilidade das aplicações na arquitetura nacional durante cinco séculos, contudo 
a origem é árabe.      

No século XIII, o termo azulejo já era conhecido na Península Ibérica, porém tratava-se de um 
mosaico cerâmico que se destinava ao revestimento de pavimentos. A esta época remontam 
exemplos da sua utilização na Abadia do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça e no Castelo de 
Leiria.

A aplicação do azulejo como revestimento de paredes, em Portugal, iniciou-se apenas no século 
XV, através da importação dos maiores centros produtores de Sevilha, Toledo e Valência, que 
já tinham o seu fabrico desde o século XIV. O principal difusor da importação foi D. Manuel, 
através do contacto, em 1498, com o azulejo hispano-mourisco em Alhambra. Nesse sentido, o 
Palácio Nacional de Sintra [Fig. 33 e 34] é o exemplo mais completo e exuberante da aplicação de 
azulejaria mourisca através das primeiras aplicações mais tradicionais e vulgares e, posteriormente 
mais diversificadas e criativas, encerrando, assim, a importação, na procura acentuada de um 
gosto de fabricação nacional (Meco, 1985: 11). 

De acordo com Meco (1985:11), na primeira metade do século XVI, a sala do capítulo do Convento 
da Nossa Senhora da Conceição [Fig. 35], em Beja, e a Sé Velha de Coimbra [Fig. 36], são os 
primeiros ensaios da capacidade portuguesa de reinventar através de modelos concebidos pelos 
centros produtores espanhóis. Ao contrário da monotonia de Espanha, os portugueses adaptaram 
os vários tipos de padrões hispano-mourisco1 a novas arquiteturas, originando combinações 
dinâmicas e complexas. Este gosto acaba por criar um cenário de arte efémera, mas em contexto 
arquitetónico (Pais, 2017). Todavia, a encomenda de azulejos do Duque de Bragança a centros 
de produção na Antuérpia, em 1558, para o Palácio Ducal de Vila Viçosa [Fig. 37], assinalou 
a chegada dos azulejos ítalo-flamengos, com a técnica de faiança2, através da qual viriam a 
enriquecer a gama de exemplos, e afirmar-se no contexto de produção azulejar português.

Deste modo, as técnicas dos centros espanhóis e da faiança ítalo-flamenga foram importantes para 
o desenvolvimento da azulejaria portuguesa e para a criação de uma identidade nacional, que seria 
iniciada por volta do ano de 1560, através do desuso do azulejo mourisco dando lugar apenas à 
técnica de faiança.

1 Combinação de várias técnicas de azulejos padrão e cercaduras com técnicas hispano-mouriscas: alicatado, corda 
seca, aresta e relevo. Estas experiências ditaram a linguagem estilística portuguesa pela reinterpretação e invenção de 
aplicação do azulejo importado para a arquitetura portuguesa.

2 Também conhecida por majólica, a faiança é uma técnica que permite que o azulejo obtenha uma camada vítrea, que 
após a sua cozedura possibilita a pintura direta sobre o azulejo liso.
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Fig. 39 - Painel tapete-azulejos, séc. XVII 
Fig. 40 - Painel  de azulejos ponta de diamante, 1608-1636

Fig. 38 - Painel do Retábulo de Nossa Senhora da Vida, 1580
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2.1. Criação erudita de uma identidade

Embora a origem do azulejo não seja portuguesa, em nenhum outro país do continente 

europeu este material recebeu um tratamento tão expressivo e original, bem adaptado aos 

vários condicionalismos económicos, sociais e culturais específicos, nem foi utilizado de 

maneira tão complexa e dilatada, com fins que transcendem largamente um mero papel 

decorativo, como em Portugal. (Meco, 1989: 11) 

No decorrer de cinco séculos, o azulejo ocupou uma posição de destaque na arquitetura portuguesa. 
Em Portugal, a adaptação a novos conceitos e a perceção da mudança do gosto fazem com que 
azulejo manifeste grande desenvolvimento e originalidade, particularmente na integração no 
espaço arquitetónico, mas também no diálogo com outras artes. Estes fatores distinguem o azulejo 
português dos restantes centros produtores. 

O azulejo não é apenas um material com intuito decorativo, pelo contrário, assume-se como 
material de revestimento, que é [...] capaz de resistir às épocas e períodos que tem atravessando, 
sem perder características de actualidades, nem passar de moda ou entrar em decadência, quanto 
muito, apenas podem refletir, uma melhor ou pior resposta à competência e sensibilidade de quem 
os procurou utilizar. (Calado, 1998: 10).

Em meados do século XVI, Portugal começou a produzir os seus próprios azulejos com a 
técnica de majólica, que tinha adquirido com os artistas da faiança italo-flamenga. No entanto, 
a perda da independência em 1580 - período marcado por adversidades3 - forneceu ao azulejo a 
oportunidade de afirmar-se na arquitetura portuguesa. Nesse sentido, tal como Marylene Terol 
refere O ladrilho modesto, barato, utilizado na decoração, vai compensar, a favor da imaginação 
dos seus utilizadores, a falta de meios materiais duma sociedade em crise. (Terol, 1992: 43). 
A obra mais emblemática de criação portuguesa deste período é o retábulo da Capela de Nossa 
Senhora da Vida [Fig. 38], em Lisboa, referida por Sabo e Falcato (1998:25) como o primeiro 
caso de revestimento integral que desconstrói o plano da parede, estabelecendo um diálogo com 
o próprio espaço, mas também o cruzamento com outras artes. Este painel marca o prestígio da 
erudição compositiva portuguesa na identificação dos anos subsequentes.

Face ao panorama de crise económica e à escassez de materiais ricos para a decoração requintada, 
que era produzida até ao final do século XVI, o azulejo, conhecido como material pobre, torna-
se no século XVII material de referência para o revestimento dos edifícios religiosos, através 

de novas expressões que reinterpretavam as tapeçarias - tapetes de azulejos [Fig.39 e 40] -, a 
ourivesaria e as viagens dos tempos mais abastados (Meco, 1985: 28 e Terol, 1992: 43).

3 Crise de sucessão devido à morte de D. Sebastião, na Batalha de Alcacer Quibir de 1578, porque este não tinha 
descendência, face à sua tenra idade. Portugal enfrentou vários problemas financeiros tais como, ataques de pirataria, 
perda do comércio das especiarias e naufrágios que levaram à perda de lucros. D. Filipe II dá inicio à sucessão ao trono 
da Dinastia Filipina e à união política com Espanha, à qual levou um aumento da crise económica e social nacional.
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Fig. 41 - Capela São João Batista, Convento Nossa Senhora da Conceição, 
Beja, 1614

Fig. 42 - Capela-mor e capelas colaterais da Igreja de Santa Maria de Marvila, Santarém, 1617
Fig. 43 - Igreja de Santa Maria de Marvila, Santarém, 1630-1643

Fig. 44 e 45 - Palácio Fronteira, Lisboa, finais do século XVII
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Há a necessidade de revestir mais edifícios, e o azulejo começa a envolver a totalidade do espaço, 
sendo necessário alargar o padrão base 2x2, 4x4, 6x6 e 12x12, formando tapetes emoldurados 
por cercaduras ou barras [Fig. 41]. Essa inventividade de padrões é a chave para diferenciar a 
produção nacional em comparação com a espanhola (Pais, 2017). Deste modo, o azulejo padrão 
afirma-se na produção nacional, e inicia o período criativo e identitário da azulejaria portuguesa. 
Os principais encomendadores são o clero e a nobreza, e a crescida aplicação de azulejos em 
espaços religiosos deu origem à formação de oficinas com artificies que se preocupavam com a 
integração do material na arquitetura.
De acordo com Meco (1985: 28) e Pais (2017: 121-125), a igreja de Santa Maria de Marvila 
[Fig. 42 e 43] será o melhor exemplo da diversidade de aplicação do azulejo, da primeira metade 
do século XVII, no preenchimento integral das superfícies verticais do seu espaço interior. A 
capela-mor e as capelas colaterais são revestidas por azulejos enxaquetados do início do século. 
Já, da década de 1630 a 1643, as naves laterais e o coro da igreja são revestidas com outro tipo de 
padronagem, com caraterísticas de tapeçarias. O exemplo é rico em composições com a utilização 
de uma cercadura e frisos, que adquirem um caráter metamorfosiador do espaço. 

Apesar das limitações económicas4, Portugal recriou várias formas criativas de ultrapassar o 
sucedido, marcando, assim, um avanço na utilização do azulejo na arquitetura, nomeadamente 
em espaços interiores de igrejas como forma de anular o rigor austero dos edifícios religiosos, 
mas também em exteriores5. Na década de 1670, há um abandono dos esquemas de padronagem a 
favor de composições figurativas com cenas mitológicas e alegorias. O Palácio Fronteira6 [Fig. 44 
e 45] é o exemplo mais paradigmático do revestimento exterior em azulejo, onde [...] os azulejos 
e a cerâmica impõem-se como principal elemento decorativo, num diálogo alegre e em plena 
sintonia com a arquitectura. (Correia, 2017: 251) . 

4 Após as longas guerras de restauração da independência portuguesa (1640- 1668) o país consegue alcançar um novo 
equilíbrio financeiro e económico. (Terol, 1992: 47).

5 Entende-se por azulejos de exteriores as aplicações em espaços ou paramentos em que o material não está em contacto 
com a rua, isto é, não consegue ser observado pelo Homem para além da sua entrada na propriedade que os detém. São 
normalmente aplicados como decoração nos jardins de palecetes, como é exemplo o Palácio Fronteira, referenciado 
posteriormente. No entanto, esta designação também prevalece, no século XVIII, para os registos ou pequenas 
aplicações nas fachadas e fontanários, estes já em contacto direto com a rua. Em suma, aplica-se o termo azulejaria de 
exterior quando não existe intenção de cobrir a totalidade de um paramento. (Queiroz, 2017)

6 Segundo Correia (2017: 252), os azulejos do palácio foram colocados em duas fases: a primeira, durante as décadas 
de 1660 e 1670, quando a construção da casa, e a segunda fase após o terramoto de 1755. 
No século XX houve também contributos: em 1925, os painéis de azulejo com cestos de flores, de Gabriel Constante, 
na actual biblioteca, em 1999 o painel representando o Fogo, da autoria de Paula Rego, no jardim, e em 2010 o 
revestimento das fontes do laranjal, de Eduardo Nery. (Correia, 2017: 256).
O Palácio Fronteira tem aplicações de azulejos tanto no exterior como no interior, todavia, é no exterior que a 
exuberância do azulejo adquire maior destaque.
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Fig. 46 - Azulejo de Figura Avulsa [revestimento cozinha], Palácio Pimenta [Museu da Cidade], Lisboa, 1725-1750
Fig. 47 - Azulejo de Figura Avulsa, finais do século XVII

Fig. 48 - Igreja de São Vítor, Braga, azulejos aplicados entre 1692-1693  
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Uma casa de campo situada na periferia de Lisboa, em plena natureza, com uma exuberante 

decoração, na qual Corsini destaca os azulejos, não só pelo modo como revestiam a 

totalidade das paredes e muros de jardim, mas também pelos temas que ilustravam diversas 

histórias e fábulas. [...]

A presença física da cerâmica, a textura e o brilho, as cores, as iconografias onde se 

desenrolam fábulas, alegorias, mitologia e todo um universo de fantasia, transportam-nos 

para um espaço suspenso no tempo: estamos numa cenografia e num imaginário barrocos e 

simultaneamente sentimos como tudo nos é tão próximo familiar e contemporâneo. 

(Correia, 2017: 251)

O  azulejo tornou-se indispensável, e aparece desde os átrios, escadarias e salas, até às dimensões 
mais recatadas e aos parques e jardins. (Saporiti, 1998: 51). A partir da última década do século 
XVII, o azulejo inicia um novo ciclo, marcado pelo abandono da policromia para a tendência do 
azul e branco, que segundo Terol (1992: 51) corresponde à [...] idade de ouro do azulejo [...]. O 
azulejo policromo só se vai impor no período pombalino, na segunda metade do século XVIII. 
A mudança de paradigma foi influência do azulejo de figura avulsa7 [Fig. 46 e 47], importado 
da Holanda, nos finais do século XVII, bem como das encomendas de porcelanas orientais. Os 
azulejos holandeses eram importados em grande quantidade e, superavam a qualidade técnica 
nacional, despertando os artífices portugueses para a melhoria da qualidade do seu produto 
(Lemmen, 1994 :74; Meco, 1998: 64 e Terol, 1992: 55).
 
O século XVIII é o mais significativo na história do azulejo em Portugal, segundo Carvalho 
(2017: 17) é o período mais decorativo pela variedade de temas e de gostos, mas também, pela 
riqueza ornamental. O primeiro quarto do século, corresponde ao Ciclo dos Mestres8, marcado pela 
erudição dos mestres para a pintura figurativa com o desenvolvimento da tridimensionalidade e da 
perspetiva em superfície plana, através do tratamento pictórico, do claro-escuro, do dinamismo 
do traço e da espontaneidade barroca. Gabriel del Barco foi o responsável pela transformação 
do azulejo do século XVIII [Fig. 48], os trabalhos do mestre [...] são fortemente marcadas pelo 
dramatismo das concepções ornamentais do pintor, pela complexidade barroca das figuras, 
perspectivas e enquadramentos, atenuados pelo lirismo das paisagens e da representação dos 
elementos vegetais. (Meco, 1985: 46).
Para além dos painéis do mestre Gabriel del Barco, destacam-se Manuel dos Santos e António 
Pereira, e mais tarde, os trabalhos dos mestres António Oliveira Bernardes e o seu filho Policarpo 
de Oliveira Bernardes, e do mestre P.M.P. (Meco, 1985: 44-53). 
No segundo quarto do século, houve um aumento significativo da produção azulejar lisboeta – Grande 
Produção Joanina -, mas também em Coimbra. Este facto deve-se à exportação para territórios 
internacionais, dos quais se destacam, o Brasil. No entanto, a necessidade de uma resposta rápida, 

7 Os azulejos de figura avulsa correspondem à representação de um motivo em cada azulejo, pintado de azul sobre 
fundo branco. Este azulejos eram destinados maioritariamente para decoração de espaços interiores técnicos, como 
cozinhas, vestíbulos, casas de banho e corredores (Terol, 1992: 54 e Queiroz, 2017).

8 Os pintores começaram a assinar as suas obras, o que não aconteceu nos séculos precedentes.
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Fig. 51 e 52 - Revestimento integral, Policarpo de Oliveira Bernardes, Igreja de São Lourenço de Almancil, 1730
Fig. 53 -  Igreja do Mosteiro de Santa Maria do Bouro, Santa Maria do Bouro, 1715

Fig. 54 - Quinta dos Azulejos, Lisboa, 1753-1755 
Fig. 55 - Palácio  do Marquês do Pombal, Lisboa, 1759-1777

Fig. 49 - Capela das Almas [interior], Rua de Santa Catarina, Porto, 1725-1750 
Fig. 50 - Figura de Convite [escadaria de uma casa nobre], Rua de São Boaventura, Bairro Alto, Lisboa , 1730-1750    
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levou à simplificação da pintura, à seriação de motivos e à repetição de figuras [Fig. 49], o que fez com 
que o azulejo ganhasse, por vezes, um caráter mais cenográfico, oposto às caraterísticas figurativas 
e pormenorizadas da época dos mestres. (Meco, 1985: 55; Carvalho, 2017: 17 e Pais, 2017).
Uma das novidade do início do século é o aparecimento de grandes figuras recortadas, quase 
do tamanho real – figuras de convite [Fig. 50] -, que eram colocadas em entradas, patamares de 
escadas ou jardins, como uma insinuação de boas vindas e convite a entrar no espaço. 

As caraterísticas essenciais da azulejaria portuguesa da primeira metade do século XVIII são: i) 
a utilização do figurativo e a conceção de narrativas, o que faz com que todo o espaço participe; 
ii) o trabalho com várias escalas, o que permite ao azulejo conquistar todas as superfícies, desde 
os paramentos, tetos até ao revestimento de abóbodas e cúpulas [Fig. 51 e 52]; iii) a integração 
e a participação do mobiliário, da arquitetura, do complemento estético da talha dourada, da 
decoração e da pintura, numa forma de corrigir e unificar o espaço, porém sempre em dicotomia 
harmoniosa com todos ornamentos do espaço [Fig. 53]. Por vezes, o observador também é ator 
desse mesmo teatro, [...] o azulejo é usado como uma pré-sinalética, ou seja, nós entramos nos 
espaços e a forma como as personagens estão posicionadas na própria narrativa indica-nos 
para onde devemo-nos dirigir. (Pais, 2017). Para além das figuras de convite, mencionadas 
anteriormente, a azulejaria da primeira metade do século, ainda no intuito narrativo, faz uma 
adaptação ao espaço, propositadamente, com um objetivo sinalético indireto, oposto à figura de 
convite, que indica um caminho ou movimento. Todavia, a utilização da cor também traz uma 
indicação de movimento. (Pais, 2017).

Os primeiros indícios do rococó surgem no final da Grande Produção Joanina, mantendo-se 
até cerca de 1790. Segundo Meco (1985: 63), a nova expressão desenvolveu-se em três fases: 
a primeira, antes do terramoto de Lisboa de 1755; a segunda, no período pombalino, até cerca 
de 1779; e a terceira, no rococó tardio. O Rococó reintroduz a cor9, inicialmente o amarelo, em 
conjunto com o azul e branco dominantes nas últimas décadas. Segundo o mesmo autor (Meco, 
1989: 236), a linguagem rococó aponta para uma mudança de gosto, com novos elementos 
decorativos mais despojados, tais como palmetas, concheados e asas de morcegos, assim como a 
fragmentação das molduras [Fig. 54 e 55].

O Terramoto de 1755 vai ser importante para o desenvolvimento da produção nacional do 
azulejo. Em face da necessidade de reconstrução da área destruída pelo terramoto, é desenvolvida 
a capacidade utilitária e prática do azulejo, como complemento ao fator estético. O padrão 
volta a ocupar um papel de relevo na arquitetura, nomeadamente nos espaços interiores, 
que surge através da inspiração nos papéis de parede já aplicados no revestimento dos 
paramentos (Queiroz, 2017). Deste modo, o Terramoto de 1755 marca um ponto de viragem, 

9 O surgimento do rococó no final da primeira metade do século XVIII, vem enriquecer os painéis rompendo com 
monotomia do azul e branco, através da utilização do amarelo e roxo manganês, e mais tarde o verde. Na última fase do 
rococó – rococó tardio -, a cor manganês é usada nos temas centrais. Todavia, a partir de 1730, a cor amarela, timidamente, é 
introduzida no traje das figuras de convite, como forma de simular bordados de ouro. (Meco, 1985: 64 e Cigarro, 2002: 29).
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Fig. 58 - Painel neoclássico, finais do século XVIII

Fig. 56 - Azulejo Pombalino, revestimento da escadaria do edifício na Rua 
Ivens n.º31, Lisboa, 1760-1780

Fig. 57 - Registo, edifício na Rua Consiglieri Pedroso, Sintra, segunda metade 
do século XVIII
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onde o azulejo é usado de forma pragmática, começando a revestir vestíbulos, escadarias 
e cozinhas com padrão de grande sobriedade cromática [Fig. 56]. O azulejo, na época, o 
material de revestimento mais barato e de fácil conservação, viria a ser o eleito. Deste modo, 
o Marquês do Pombal incentivou a implantação de oficinas para responder à necessidade de 
grandes quantidades de azulejo para a reconstrução rápida da baixa lisboeta afetada pelo 
terramoto. (Terol, 1992: 75-77; Saporiti, 1992: 51; Amaral, 2015: 35-37 e Queiroz, 2017).

Começou então a ser produzido o azulejo «Pombalino», que correspondeu à necessidade de 

uma reconstrução rápida da cidade, e que se caracteriza por uma simplificação do desenho, 

com motivos repetidos e de grande policromia, em contraste com a monocromia da primeira 

metade do século. (Saporiti, 1992: 51)

A reconstrução pretextou a primeira produção em série industrial de azulejo; um padrão 

específico, criado para responder às exigências de rapidez de montagem em obra, confirmou 

a sua vertente funcional de protecção mecânica. (Calado, 1998: 91)

A par dos temas religiosos, das igrejas e da aplicação em espaços de transição, o azulejo começa 
a ser aplicado na fachada, os chamados registos ou painéis de devoção a santos, como crença da 
proteção contra as catástrofes, que viriam a marcar o início da aplicação do azulejo no exterior, 
em contacto com a rua (Rioletta, 1998: 48 e Queiroz, 2017) [Fig. 57]. 

Após o Pombalino, o rococó tardio foi perdendo força, fundindo-se progressivamente com o estilo 
neoclássico. Este processo de transição abre reação contra as curvas do rococó inicial, através de 
uma linguagem mais linear e menos volumétrica. Destaca-se a delicadeza do desenho e da cor, com 
simulações arquitetónicas, assim como, motivos de paisagens, laços e grinaldas [Fig. 58]. Apesar 
do requinte cromático e da qualidade técnica do neoclassicismo, a depuração ornamental anunciou 
o fim do azulejo, enquanto material de aparato elaborado no barroco e rococó (Meco, 1989: 236).

O azulejo português contou com transformações constantes, apesar de algumas instabilidades, até 
ao século XVIII, que variavam segundo os aspetos sociais, culturais e do gosto. Ainda assim, o 
mesmo não aconteceu no século subsequente. 

A instabilidade política e económica do início do século XIX, resultantes das Invasões Francesas 
de 1807 a 1810 e a consequente fuga da Corte portuguesa para o Brasil, alteraram drasticamente 
a situação económica nacional e, principalmente, a produção de azulejos, que era direcionada às 
classes mais altas da nobreza e do clero. Deste modo, as circunstâncias sociais e a carência do 
florescimento estético do azulejo levaram à estagnação e ao declínio da sua produção, provocando, 
assim, o encerramento e a paralisação de fábricas de produção de azulejos. Neste contexto, assistiu-
se à queda da sua exportação para os mercados brasileiros, obrigando-os a recorrer a outros 
mercados europeus (Inglaterra, França e Holanda). Todavia, a qualidade do produto não superava 
as caraterísticas do azulejo português, o que levou, em 1834, após o regresso da corte a Lisboa 
à assinatura de um tratado de comércio, que ditava a preferência pelo mercado nacional. (Sabo 
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Fig. 62 e 63 - Casa Pinto Leite [padronagem inglesa], Rua da Maternidade, Porto, segunda metade do século XIX

Fig. 59 e 60 - Azulejaria de Fachada de Lisboa, edifícios na Rua São João da Mata e Rua de São Domingos
Fig. 61 - Azulejaria de fachada do Porto, edifício na Rua das Flores, a partir de 1860

Fig. 64 e 65- Casa Manuel Moreira Garcia, Rua da Trindade, Lisboa, 1836
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e Falcato, 1998: 49). Ainda assim, apenas entre as décadas de 1849 e 1865, com o investimento 
nas indústrias cerâmicas e com a qualidade e gosto português é que é retomada a produção, 
ultrapassando, assim, os mercados inglês, francês e holandês (Saparoti, 1992:61; Terol, 1992: 88).
 
Contudo, a azulejaria da segunda metade do século XIX experimentou uma nova circunstância de 
aplicação. A novidade foi a transferência do azulejo dos revestimentos interiores para o exterior,  já 
extravasada no século XVII, mas somente neste século conquista as fachadas, agora em contexto 
urbano [Fig. 59 - 61]. O azulejo como revestimento de fachada foi usado como forma de chamar 
à atenção, dando um caráter pitoresco às fachadas monótomas e destacar, por vezes, a oferta dos 
espaços comerciais que se instalavam nos pisos térreos dos edifícios (Queiroz, 2017).

O sucedido deve-se à ascensão da burguesia, que não tendo capacidade financeira para 
construir palácios como a nobreza, começa a utilizar o azulejo de forma a diferenciar a sua 
posição na sociedade [Fig. 62 e 63] (Queiroz, 2017 e Pais, 2017). Por outro lado, conforme 
Mimoso (2017: 188), a aplicação do azulejo na fachada pode advir da sua capacidade de 
baixa manutenção, ao contrário do reboco, que requeria maiores cuidados de conservação.

Os primeiros casos de aplicação do azulejo na fachada, em Portugal, podem anteceder o ano 
de 184410. De entre os vários exemplos surgem dois casos, ainda não muito estudados, antes e 
depois da  década de 40. As primeiras aplicações surgem em edifícios de grandes dimensões, aos 
quais está associada a atividade comercial ao nível do piso térreo, sendo o revestimento do tipo 
pombalino ou pré-industrial, uma vez que os azulejos não eram ainda fabricados para esse fim. 
Segundo Queiroz (2017) e Mimoso (2017: 188), a Casa Manuel Moreira Garcia11 [Fig. 64 e 65], 
com fachada para a Rua Nova da Trindade, em Lisboa, é um dos exemplos de aplicação após 1838. 
Neste caso, trata-se do reaproveitamento dos azulejos da demolição, em 1834, do Convento da 
Santíssima Trindade, construído no mesmo local, nos finais do século XIII (Cervejaria Trindade, 
2018). Após a década de 1840, as fachadas de azulejo padrão semi-industrial ou industrial, com 
técnica de estampilhagem, começaram a embelezar o espaço urbano.

10 Segundo Mimoso (2017: 188), a 18 de Janeiro de 1845, em Lisboa, o Conde Atanazy Raczynski escreveu uma carta 
a referenciar que haviam muitas casas revestidas a azulejos - Il y a des maisons qui en sont récouvertes exterieurement  
depuis leur base jusqu´au toit. (Raczynki, Les arts en Portugal: 427).

11 Edifício onde estava instalada a antiga Fábrica Cervejaria Trindade e o atual restaurante do mesmo nome. Manuel 
Moreira Garcia foi um empresário de origem galega, que em 1836 decidiu construir uma fábrica de cerveja nas ruínas 
do antigo Convento da Santíssima Trindade, em Lisboa (Mimoso, 2017: 188 e Cervejaria Trindade, 2018).
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Fig. 66 - Fachada com azulejo relevado, edifício na Rua das Flores, Porto
Fig. 67 - Fachadas com azulejo relevado, edifícios na Rua de Mouzinho da Silveira, Porto
Fig. 68 - Fachadas com azulejo relevado [azulejo gema de ovo], edifício na Rua de Mouzinho da Silveira, Porto

Fig. 69 - Azulejo biselado com efeito marmoreado, Rua das Flores, Porto 
Fig. 70- Azulejo biselado monocromático, Lisboa
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As suas caraterísticas eram: padrão de cor azul, frequentemente inspirados em modelos 

clássicos portugueses, montados sempre na mesma posição (padrão 1x1) ou rodados 

sucessivamente em passos de 90º, obtendo-se um módulo com quatro azulejos (2x2); 

decoração acentuando as linhas diagonais; utilização de emolduramentos, limitando as 

áreas azulejadas, com azulejos de padrão específico mas com as mesmas cores e dimensões; 

friso sob cornija com a altura correspondente a duas fiadas. 12 (Mimoso, 2017: 191)  

  

Outra das caraterísticas da azulejaria tipicamente portuguesa, a partir da década de 1860, é o 
azulejo relevado e o semi-relevado, marcante e singular da produção e das fachadas portuenses 
[Fig. 66, 67 e 68]. As fachadas com azulejos de relevo levaram ao extremo a intenção de usar a 
azulejaria com propósito decorativo: não bastava revestir com artefactos pintados e reluzentes; 
estes artefactos tinham também sulcos que, consoante a incidência de luz, dariam à fachada 
maior plasticidade, por vezes mesmo excessiva plasticidade. (Queiroz, 2017: 77). O azulejo 
biselado, já usado em França, é também identitário do Porto com a aplicação do marmoreado, 
oposta à produção monocromática de Lisboa [Fig. 69 e 70] (Queiroz, 2017). 
 
No entanto, o início do gosto de revestir as fachadas com azulejos em Portugal é muitas vezes 
atribuído, e defendida por alguns historiadores13, ao regresso dos emigrantes portugueses – 
Brasileiros torna-viagem -, após a independência do Brasil em 1822. O facto deve-se a que o Brasil, 
durante os séculos XVII e XVIII, já tinha experimentado o azulejo, de exportação portuguesa, em 
revestimentos de interiores de igrejas e espaços comerciais e de fachada, em habitações junto aos 
portos e igrejas. (Souto, 2000: 20; Loureiro, 2012: 58-60 e Queiroz, 2017).

Os navios que nos séculos XVII e XVIII partiram de Lisboa relativamente vazios para 

regressarem meses mais tarde carregados de mercadorias levavam no porão, a servir de 

lastro, grandes quantidades de azulejos. Esta prática, que, tudo indica, se tornaria habitual 

e que persistiu até há bem pouco tempo, envolvia painéis decorativos destinados a igrejas e 

palácios mas também azulejos brancos essencialmente utilitários, mais baratos e, portanto, 

fáceis de negociar no termino da viagem. (Veloso e Almasqué, 1991: 8)
 

Neste sentido, a tradição azulejar brasileira data do século XVII através do revestimento interior 
de igrejas barrocas, no entanto, no final do século XVIII, foi atribuído um novo papel ao azulejo, 
transferindo-o para a fachada (Sabo e Falcato, 1998: 49 e Terol, 1992: 85). 

12 Os emolduramentos dos vãos e das áreas azulejadas não eram exclusivas das Fábricas de Lisboa, as Fábricas do 
Porto também começaram a usar, porém, as lisboetas ofereceram soluções estéticas mais minuciosas,  mais expressivas 
e com maior relação com a arquitetura. A cor também é objeto de diferenciação dos dois polos industriais, porém 
os modelos coloridos e com maior predominância do branco eram  usados apenas no interior – azulejo técnico - (já 
observado no pombalino), pois tinha um caratér pejorativo na aplicação exterior. Ainda na década de 1867 a cor não 
predominava nos revestimentos de fachada. (Queiroz, 2017).

13 Alguns casos são apresentados em (Sabo e Falcato, 1998: 49; Saporiti, 1992: 61 e Terol, 1992: 88).
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Fig. 71 - Convento de São Francisco [revestimento da torre e paredes laterais em azulejo], Rio de Janeiro, XVIII
Fig. 72 - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres [revestimento fachada em azulejo], Pernambuco, XVIII

Fig. 73 - Edifício no Rio de Janeiro [fachada com azulejos holandeses, ingleses e portugueses], 1900-1910 
Fig. 74 - Edifício no Rio de Janeiro [fachada com azulejos de figura avulsa dos finais do século XVII], 1900-1910 
Fig. 75 - Fachada no Rio de Janeiro [azulejos franceses], 1900-1910
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Os casos que durante a segunda metade do século XVIII assumiram aplicações no exterior e no 
revestimento de fachada foram o Convento de S. Francisco [Fig. 71], no Rio de Janeiro, e a igreja de 
Nossa Senhora dos Prazeres nos Montes Guararapes [Fig. 72], em Pernambuco (Mariz, 2014: 42).

Segundo Pinto (1994: 105-107), as primeiras aplicações em exteriores [Fig. 73, 74 e 75], por 
parte dos emigrantes portugueses – brasileiros -, terá sido no início do século XIX, através da 
compra dos azulejos sobrantes das aplicações nas igrejas e conventos, que vinham nos navios 
portugueses. Neste sentido, os revestimentos encontravam-se maioritariamente nas habitações 
junto aos portos, como acontece nas cidades de Pará, Pernambuco, Maranhão, Paraíba e São 
Salvador da Baía. 

 
Os Brasileiros, principalmente em S. Luís de Maranhão e Recife, passaram a utilizar, por 

razões climáticas, o azulejo como revestimento de fachadas, conseguindo deste modo uma 

protecção eficaz contra a erosão provocada pela forte pluviosidade tropical, ao mesmo 

tempo que diminuía a temperatura do interior das casas através da reflexão do calor.

(Sabo e Falcato, 1998: 49). 
 

Deste modo, é no Brasil que nasce uma nova conceção de aplicação do material, com um valor 
não só decorativo, mas também utilitário, isolador e refletor, com a finalidade de proteger os 
edifícios do calor e da humidade tropical.

Estes brasileiros torna-viagem ou retornados, enriquecidos, aquando o seu regresso a Portugal, 
entre 1820 e 1850, fruto da independência do Brasil, retomam o gosto pela aplicação do azulejo. 
É nesta circunstância, que o azulejo ganha impulso na aplicação em fachadas, consequência 
da excessiva utilização do material no exterior dos seus palacetes. Além disso, vão investir em 
oficinas e fábricas ligadas à construção civil, nomeadamente na indústria de louça, do azulejo, 
de telhas e do ferro, primeiramente, no Porto e Gaia14, prolongando-se posteriormente para Sul 
(Mariz, 2014: 42-44).

14 O maior polo de fixação foi o Porto e os seus arredores, por parte de uma burguesia mais endinheirada, no entanto 
os brasileiros também se difundiram para os meios rurais numa perspetiva de exaltar o seu poder, por exemplo na 
construção de palacetes nas vilas das suas terras natais, por serem locais com maior visibilidade social, mas também 
fundamental para a retoma da vida de comerciante (atividade económica que tinham maioritariamente no Brasil) 
(Mariz, 2014: 43 e Queiroz, 2017). 
A Rua do Godinho, em Matosinhos, é um dos exemplar da ostentação e gosto de marcar a fachada com o azulejo 
pelas famílias burguesas brasileiras, através da aplicação de várias tipologias do material, quanto à cor, ao formato e  à 
plasticidade. Para além da extensão de cerca de 972 metros de fachada azulejada,  a rua encerra a nascente com Palacete 
da família Costa Braga, conhecido como Casa do Godinho (atualmente Casa da Juventude, com requalificação do 
arquiteto Álvaro Siza, em 1997). Todavia, a Casa do Godinho não é um caso de casa de brasileiro, por não se enquadrar 
nas caraterísticas de aplicação excêntrica de elementos decorativos.
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Fig. 77 - Casa do brasileiro torna viagem
Fig. 78 - Casa do brasileiro torna viagem, Palacete da Granja, Penafiel, segunda metade século XIX

Fig. 76 - Palacete Beau-Séjour, Estrada Benfica, segunda metade século XIX

Fig. 79 - Luis Ferreira, Casa Ferreira das Tabuletas, Largo Rafael Bordalo Pinheiro, Lisboa, 1864
Fig. 80 - Luis Ferreira, Fábrica Viúva Lamego, Largo do Intendente, Lisboa, 1865
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Os novos-ricos, não necessariamente os brasileiros15 [Fig. 76], tiveram a necessidade de se 
evidenciarem na sociedade. Todavia, a ostentação, a exuberância e o excesso de ornamento e de 
cor levaram à caricatura das casas dos brasileiros [Fig. 77 e 78], associando-as ao mau gosto, 
gerando preconceitos e atribuindo um caráter pejorativo à utilização do azulejo na arquitetura 
por parte das restantes classes sociais. Neste sentido, o azulejo relevado, principalmente de cor 
amarela sobre fundo branco – gema de ovo -, foi atribuído pelo seu decorativismo e exuberância 
aos torna-viagem. O azulejo era pois entendido como adjetivador da arquitetura, não vindo, neste 
sentido, a acrescentar nada ao edifício. (Queiroz, 2017 e Pais, 2017). 

Contudo, apesar da azulejaria de fachada do século XIX ser, essencialmente, de padrão, 
nas últimas quatro décadas, em conjunto com o azulejaria romântica de relevo do Porto, 
surgiram exceções de caráter figurativo e publicitário, mas com o mesmo intuito de 
comparação e visibilidade. Segundo Queiroz (2017: 221), os casos mais eloquentes e 
significativos são a Casa Bordalo Pinheiro [Fig. 79] e a Fábrica Viúva Lamego [Fig. 80]. 

Se, no primeiro caso, a intenção publicitária dilui-se nas referências ideológicas e marcas 

pessoais  do proprietário, já no segundo caso estamos perante um fenómeno que foi 

comum em outros pontos de Portugal, e mesmo em outros países: as fábricas de cerâmica 

ornamentavam efusivamente os seus edifícios, de modo a demonstrarem a qualidade técnica 

e artística da sua produção. (Queiroz, 2017: 221)  
Considerando que o azulejo é  « um elemento decorativo tradicional que intervém 

positivamente na definição de uma estrutura, tornando-se estrutura em si mesma ... », 

definindo fachadas e espaços vazios, criando novos esquemas de cores e luz, enquanto 

acentua o caráter burguês da época, o azulejo do final do século XIX viu a sua utilização 

gradualmente reduzida para menos peças nobres da cidade, quando novas propostas 

arquitetónicas e decorativas o ultrapassa. (Sabo e Falcato, 1998: 49)16

15 Por um lado, há muitos edifícios da época erguidos a mando de “brasileiros de torna-viagem” que não possuíram 
azulejos na fachada, quanto mais azulejos relevados [...]. (Queiroz, 2017: 81).

16 En considérant que l´azulejo est « un élément de décoration traditionnel qui intervient positivement maintenant 
dans une définition de structure devenant structure lui-même ...», en définissant les façades et les espaces vides, créant 
de nouveaux jeux de couleurs et de lumière tout en accentuant le caractère bourgeois de l´époque, l´azulejo de la 
fin du XIXème siècle vit son usage progressivement réduit aux quartiers moins nobles de la ville quand de nouvelles 
propositions architectoniques et décoratives le supplantèrent. (Martins e Borges, 1997 : 57).
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Fig. 81 - Jorge Colaço, Estação de São Bento, Porto, 1905

Fig. 82 - Jorge Colaço, Palace Hotel do Bussaco, Luso, 1904-1906
Fig. 83 - Fachada arte nova, Rua João Mendonça, Aveiro, 1913

Fig. 84 - Ventura Terra, Casa Ventura Terra, Rua Alexandre Herculano, Lisboa, 1903
Fig. 85 - Revestimento em azulejos Arte Déco, taberna na Rua Oliveira ao Carmo, Lisboa, 1920-1930
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2.2. Século XX: Maturidade. Reintegração do azulejo na arquitetura 
pelos arquitetos

2.2.1. Da construção de uma identidade à crise: estabilização do azulejo 

As primeiras décadas do século foram marcadas pela falta de homogeneidade, através da utilização 
de conceitos e estilos contraditórios, opostos à singularidade dos séculos precedentes. Todavia, o 
gosto de revestir fachadas da segunda metade do século XIX é continuado, mas com menos força, 
adquirindo novas expressões na sua integração na arquitetura.

O início do século encontrou ecos do romantismo do final do século XIX, num intuito historicista 
e nacionalista com caráter revivalista, em novas intervenções em estações de caminhos de ferro e 
em mercados, procedente da revolução industrial. A obra mais representativa e, consequentemente, 
a pioneira desta corrente e na aplicação do azulejo neste contexto arquitetónico é a intervenção 
de Jorge Colaço para o átrio da Estação de São Bento [Fig. 81], no Porto, através de um painel 
de boas vindas, que retrata os acontecimentos importantes da história, costumes e tradições de 
Portugal (Queiroz, 2017). Do mesmo modo, Luigi Manini, no Palace-Hotel do Buçaco [Fig. 82], 
retratou o gosto medieval e historicista, através de representações que exaltam o patriotismo e os 
descobrimentos, mas também cenas da vida rural (Souto, 2000: 22). 

À semelhança do que aconteceu no século XIX, o azulejo acompanhou o desenvolvimento da 
burguesia cosmopolita, mas também o crescimento das cidades, através do gosto de revestir 
fachadas, os espaços comerciais (padarias, cafés e mercearias) e as entradas das habitações com 
azulejos de Arte Nova e Arte Déco. O azulejo ao estilo Arte Nova, com maior destaque nas 
fachadas, adquiriu um excesso de decorativismo, através de composições ornamentais variadas, 
de painéis figurativos com padronagens associadas a frisos e platibandas, adotando uma nova 
plasticidade, volumetria e a utilização de cores vivas [Fig. 83 e 84]. Já o movimento de  Arte 
Decó, com desenvolvimento em Portugal entre os anos 20 e 40, anulou a volumetria do azulejo 
relevado da Arte Nova a favor de uma composição mais geométrica e com azulejos de cor lisa 
[Fig. 85]. Segundo Meco (1989: 244-255), a maioria desta azulejaria abandonou os revestimentos 
integrais da fachada, caráter predominante na azulejaria de padrão da segunda metade do século 
XIX, assumindo uma articulação com a arquitetura e com os elementos arquitetónicos, como os 
frisos e cantarias, aparecendo maioritariamente em interiores de espaços comerciais e átrios.
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Fig. 86 - Raul Lino, Painel de azulejos de padrão, 1910
Fig. 87 - Raul Lino, padrão de azulejos para a Casa Cipreste [Pinheiro], 1915
Fig. 88 - Raul Lino, padrão de azulejos para a Padaria Independente [A ceifa], Rua da Graça, 1920

Fig. 91, 92 e 93 - Raul Lino, Casa Cipreste [escadas e cozinha], Rua do Roseiral, São Pedro de Sintra, 1914

Fig. 89 e 90 - Raul Lino, Casa Montsalvat, Rua do Calhariz, Monte Estoril, 1901
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A proximidade do arquiteto ao azulejo começou a evidenciar-se, ainda no início do século, 
através dos painéis e padrões de Raul Lino [Fig. 86, 87 e 88]. Observe-se os exemplos da Casa 
Montsalvat (1901-1902) [Fig. 89 e 90], no Estoril, onde os azulejos refletem o gosto pela Arte 
Nova17, com caráter simbolista e literário, na intervenção nas fachadas. Porém, o maior destaque 
da azulejaria de Raul Lino foi na Casa do Cipreste (1907-1914) [Fig. 91, 92 e 93], através da 
inovação da decoração do azulejo, com desenho geométrico de depuração formal e repetitivo, e 
gosto puro de Arte Déco, do qual emergiu o padrão ou exemplos de enxaquetado (Souto, 2000: 
37). Além disso, no seu livro Casas Portuguesas, Raul Lino (1992 [1933]: 93-94) elogiou o valor 
decorativo do azulejo e as capacidades de variações do seu fabrico artesanal. Constata-se, deste 
modo, a importância do azulejo, por vezes, aplicada de forma exagerada, na arquitetura de Raul 
Lino nas primeiras décadas do século, desde as caraterísticas essenciais mencionadas em Casas 
Portuguesas ao modo como o arquiteto o aplicou nos seus projetos.
 
Todavia, os anos 20 foram marcados pela restrição do azulejo no revestimento da fachadas 
dos edifícios da cidade de Lisboa, que durante trinta anos provocou uma severa decadência na 
produção nacional, conduzindo muitas fábricas à falência. Esta proibição, segundo a investigação 
de Burlamaqui (1996:13), poderá ter surgido: i) de uma suspensão municipal ou da negação do 
material no processo de licenciamento; ii) dos bombeiros, devido ao risco da queda do azulejo 
da fachada, em caso de incêndio, pondo em risco o pedestre; ou ainda, e o mais aceitável na 
minha opinião, iii) do Sindicato da Construção Civil, como defesa da classe, provavelmente por 
conveniência, uma vez que a conservação e manutenção do azulejo era ilimitada, ao contrário 
dos outros materiais de revestimento, e ficariam com menor carga de trabalho na manutenção 
dos edifícios. Ainda em Junho de 1938, Tomás Ribeiro Colaço (1938: 9), protesta contra  [...] a 
inverosímil e inconcebível proibição oficial de forrar a azulejos as fachadas dos prédios lisboetas.. 

Com a ditadura militar (1929-1933) e a implantação do governo do Estado Novo (1933-1974) a 
decadência na aplicação do material veio a alargar-se, face à influência provocada por uma arquitetura 
sóbria e uma mentalidade nacionalista, que manifestasse o atual momento político e social do 
país, adotando uma linguagem racionalista, na recusa da ornamentação em favor da manifestação 
da estrutura construtiva e da pureza geométrica (Burlamaqui, 1996: 13 e Rodrigues, 2000: 58).

17 Segundo Souto (2000: 23) a dicotomia da arquitetura com a azulejaria, que já evidenciava o aparecimento da 
Arte Nova e Arte Déco foi [...] o resultado de uma formação pouco vulgar no meio artístico nacional. Raul Lino 
estudou em Inglaterra nos finais do século XIX, permitiu-lhe uma mentalidade vanguardista com atualizações estéticas 
da modernidade internacional, oposta à nacional, que somente no início do século XX é que chegou a Portugal. 
Desta formação, resultou uma estruturação anglo-germânica do seu pensamento e uma concepção de arte total, 
informada no espírito do Domestic Revival, que coloca a arquitectura e as artes decorativas numa situação de igualdade 
e complementaridade, garantindo a Raul Lino uma posição de entendimento do papel da azulejaria que está muito 
além de meros decorativismos, e em qualquer produção humana tem uma função útil e simbólica. (Souto, 2000: 23)
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Fig. 94 - Pavilhão de Portugal com o painel Lisbonne aux mille couleurs, Exposição Internacional de Paris, 1937
Fig. 95 - Paolo Ferreira, painel Lisbonne aux mille couleurs, 1937

Fig. 96 - Jorge Barradas, painel para a entrada do Banco Português Atlântico, Porto, 1949
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Segundo Michel Toussaint (2000: 245), A capacidade que a Casa Portuguesa tinha demonstrado 
em tipificar elementos e características nacionais ou regionais e que Raul Lino claramente 
iniciou, permitiram uma melhor adaptação às condições da primeira metade do século XX que 
se queria moderno, mas com raízes  portuguesas, na curiosa opção ideológica do Estado Novo.

A arquitetura de Estado Novo defendia novos materiais, nos quais o azulejo não se integrava:

Nas suas arquitecturas surgiram os novos materiais descobertos, como o betão, revestimentos 

em mosaico vidrado ou hidráulico, diversas novas qualidades de tintas plásticas, além dos 

materiais ditos  «nobres», como o granito e principalmente o mármore.

Não havia, portanto, lugar para a «frivolidade» que representava o revestimento azulejar, 

principalmente se levarmos em consideração as tendências artísticas anteriores, a Arte 

Nova com o seu excesso decorativismo, a Arte Decorativa com a sofisticação de linhas e o 

Romantismo. (Burlamaqui, 1996: 13) 

Não obstante, em meados dos anos 30, António Ferro, através do Sindicato de Propaganda 
Nacional (SPN)18, conseguiu promover o azulejo junto do governo de Salazar, com as primeiras 
integrações realizadas por artistas e arquitetos, para os Pavilhões de Portugal, na Exposição 
Internacional de Paris, em 1937 [Fig. 94 e 95], e na World´s Fair de Nova Iorque, em 1939, com 
destaque de painéis de cerâmica relevada de Jorge Barradas e de azulejos de artistas nacionais 
(Rodrigues, 2000: 51-52). Aqui, fez-se notar, uma mentalidade renovada e o enquadramento do 
azulejo na arquitetura nacional. Através de Jorge Barradas, o azulejo começou a ter visibilidade 
no meio artístico nacional, ainda que condicionada com os ideais nacionalistas do Estado Novo 
da representação e identificação das raízes históricas e etnográficas nacionais. A sua obra de maior 
destaque, foi o painel para o Banco Português Atlântico [Fig. 96], de finais anos 40, no Porto, 
onde se combinação da azulejaria relevada e lisa, numa perspetiva de representar, através de uma 
alegoria, o povo português emigrante, que deixava a sua terra natal em busca de uma vida melhor 
no Brasil e que regressava após enriquecer à sua aldeia (Rodrigues, 2000: 54).

Em favor da reintegração do azulejo por parte dos arquitetos, surgiu, em 1939, na revista A 
Arquitectura Portuguesa e cerâmica e edificação (Agosto, 1939: 9), um texto a manifestar [...] 
a falta de portuguesismo das construções ditas modernas do Estado Novo, que os portugueses 
não viam. E perguntamos: - os  nossos arquitectos, os nossos artistas, não verão o caminho?.
Porventura, este caso de pura negação à tradição possa estar, de certa forma, transporto para 
a mentalidade atual, particularmente, no contributo do azulejo na arquitetura contemporânea 
portuguesa. Todavia, após a estagnação da aplicação do azulejo na arquitetura, na década de 40, o 

18 O Sindicato de Propaganda Nacional tinha a função de criar uma identidade portuguesa, que promovesse os valores 
do povo e o desenvolvimento da cultura artística, porem dentro dos cânones do espírito político. António Ferro construiu 
esta linguagem com o trabalho de arquitetos e artistas, e de presenças internacionais como: na Exposição Nacional de 
Paris, em 1937; na Exposição Universal de Nova Iorque, em 1939; na Exposição de São Francisco, em 1939 e na 
Exposição do Mundo Português em Lisboa, em 1940 (Rodrigues, 2000: 58).
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Fig. 97 - Porfírio Pardal Monteiro, edifício na Rua Vale Pereiro [com azulejos de Almada Negreiros], Lisboa, 1947-1949

Fig. 98 -  Pormenor da relação entre vão e azulejos
Fig. 99 - Garagem do edifício

Fig. 100 - João Simões, edifício na Avenida das Forças Armadas [com azulejos de Júlio Santos], Lisboa, 1950
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primeiro arquiteto a reintroduzir o azulejo nos seus edifícios foi Porfírio Pardal Monteiro, com a 
colaboração de Almada Negreiros (Saporiti, 1992: 177). Estes dois pioneiros foram imediatamente 
seguidos pela jovem geração de arquitetos na segunda metade do século, influenciados pela 
arquitetura moderna brasileira. Pardal Monteiro, apesar de pertencer ao governo de Salazar como 
Ministro das Obras Públicas, teve um papel preponderante na defesa do azulejo na arquitetura 
portuguesa. São precursores o Painel do Cais do Sodré e o Edifício de Habitação plurifamiliar 
na Rua do Vale Pereiro (1947-1949) [Fig. 97], em Lisboa, este último, foi o primeiro edifício a 
receber uma fachada moderna de azulejo após, aproximadamente, três décadas de ausência deste 
revestimento. 

Na memória descritiva para o Edifício na Rua do Vale Pereiro, o arquiteto Pardal Monteiro refere:

... Quanto às fachadas, procurou o autor, dentro de uma expressão francamente de espírito 

novo, tirar partido do revestimento do azulejo, tão largamente empregado em outros tempos 

nas casas de Lisboa e de que infelizmente se acabar por fazer tão má aplicação pela falta 

de sentido estético que redundou na satisfação apenas de objetivos de ordem económica 

e portanto anti-artísticos. Pensa o autor que se justifica, mais do que nunca, a tentativa 

de ressurgimento duma indústria tão portuguesa , como é a cerâmica na sua aplicação à 

construção civil (...). O azulejo português como material de revestimento deu largas provas 

de ser excelente e não parece desacertado que se tente, não a reprodução dos seus antigos 

modelos, mas a criação de novas interpretações estéticas, integrando-o mais no todo da 

composição procurando que o conjunto constituía para cada caso uma peça e uma só. 

(Burlamaqui, 1996: 16) 19

Realizado com a técnica de estampilha, o padrão azulejar do edifício apresenta ainda uma 
dicotomia com a azulejaria do século XIX, porém, com a adaptação a uma linguagem mais 
abstrata e geométrica. Conforme Henriques (2000: 72), a relação entre as linhas horizontais e 
verticais do padrão e da arquitetura juntamente com os traços diagonais parecem os tapetes de 
azulejos do século XVII. Para além da reintrodução do azulejo, verifica-se um cuidado na relação 
com a arquitetura, isto é, os recortes dos vãos encaixam-se perfeitamente no padrão, como se dele 
fossem posteriormente recortados da textura azulejar [Fig. 98]. Além do revestimento exterior, a 
garagem do edifício [Fig. 99] também foi revestida com um lambril de azulejos lisos de cor azul, 
talvez com um intuito de facilitar a limpeza do espaço. 

Também, o arquiteto João Simões, no edifício da Rua Sanches [Fig. 100], utilizou o azulejo 
no revestimento da fachada, no entanto, em favor desta aplicação teve de apresentar a seguinte 
argumentação:

19 O levantamento do texto deve-se aos investigadores de azulejo Barros Veloso e Isabel Almasqué em bibliografia 
não identificada.



78 | O azulejo na obra de Álvaro Siza 



O azulejo na arquitetura portuguesa | 79

Tem o azulejo, tão tradicional entre nós, sido abandonado na sua moderna aplicação por 

motivos que desconhecemos. Não vemos razão forte que contrarie a sua utilização, sendo 

um material de relativa duração e do qual tão belos exemplos existem no nosso País. 
(Burlamaqui, 1996, 17)20

Neste sentido, as primeiras obras de revestimento integral de fachada, após os períodos conturbados 
da aplicação do azulejo do início do século, começaram a surgir no pensamento moderno dos 
finais dos anos 40, ganhando espaço nas novas construções. Todavia, foi na década seguinte que 
a articulação entre o arquiteto e o azulejo se evidenciou, formando novas perspetivas no uso do 
material.

20 Documentação referente à construção do edifício, gentilmente cedida pelos seus proprietários, a construtora Alves 
Ribeiro, Lda. .
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Fig. 101 e 102 - Lúcio Costa, Ministério da Educação e Saúde Pública [azulejos de Cândido Portinari], Rio de 
Janeiro, 1937 

Fig. 103 - Oscar Niemeyer, Conjunto de Pampulha, Igreja São Francisco de Assis, Pampulha, 1942

Fig. 104 - Oscar Niemeyer, Conjunto de Pampulha, Casa de Baile, 1942
Fig. 105 - Oscar Niemeyer, Conjunto de Pampulha, Iate Ténis Clube, Pampulha, 1942
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2.2.2. A utilização do azulejo: do edifício ao espaço público

Até aqui foi mencionado o percurso da azulejaria nacional, que desde o século XVI até ao primeiro 
terço do século XX sofreu e provocou uma amálgama de hábitos, gostos e vulgaridades, que se 
foram consolidando no quotidiano português. Ainda assim, durante este período foram raros os 
episódios em que os arquitetos estiveram envolvidos.
É a partir dos anos 50, que o azulejo adquire de novo um papel preponderante no revestimento de 
fachadas, porém, em menor escala do que no século XIX, e [...] relevando já uma clara modificação 
do estilo face à evolução dos gostos e aos novos condicionalismos impostos pela arquitectura 
moderna e pela introdução das novas técnicas de fabrico de azulejos. (Veloso e Almasqué, 1991: 9).  

O Congresso Internacional do Rio de Janeiro e o II Congresso da União Internacional de 
Arquitectos, em 1953, despertou nos arquitetos e artistas portugueses o interesse pelo azulejo, 
provocando, assim, uma renovação na mentalidade artística nacional, após três decadas de 
estagnação da sua aplicação na arquitetura, provocada pelos ideais do governo de Estado Novo e 
pelo desinteresse dos arquitetos (Burlamaqui, 1996: 31 e Saporiti, 1992: 77). 

Olhávamos os azulejos como curiosidades dum passado morto e não ocorria à imaginação 

dos arquitectos portugueses que pudessem prestar-se à valorização da arquitectura moderna. 

Essa ideia, porém seduziu os Brasileiros, que logo a exploraram com êxito, num momento 

em que as suas obras chamavam as atenções do mundo pelo arrojo, pela juventude, pela 

liberdade formal... Seduziu os Brasileiros, que daqui, «precisamente daqui», tinham recebido 

lições e criações de azulejaria. E nós, que as não soubemos explorar, passámos a copiar os 

Brasileiros! (Amaral, 1969: 171)

Portanto, apesar das tentativas de Porfírio Pardal Monteiro, Jorge Barradas e João Simões, o 
exemplo, mais uma vez, vem do Brasil, onde os arquitectos descobrem as potencialidades do 
azulejo como material decorativo e vai frutificar entre nós, dando origem a numerosos painéis de 
revestimento exterior com excelente qualidade. (Veloso e Almasqué, 1991: 9-10). Neste sentido, 
foram os exemplos, dos painéis de Cândido Portinari, Roberto Burle Marx, Vopi e Paulo Rossi, e 
principalmente, os revestimentos do Ministério da Educação e Saúde Pública, do Rio de Janeiro 
[Fig. 101 e 102], em 1937, de Lúcio Costa, e o Conjunto de Pampulha [Fig. 103, 104 e 105], mais 
concretamente, a Igreja de São Francisco de Assis, em Pampulha, em 1942, de Oscar Niemeyer, 
que regeneraram o pensamento português, acerca de um material tão caraterístico da história e da 
cultura nacional. (Burlamaqui, 1996: 31 e Silveira, 2008: 173-174) 

Contudo, deve-se sobretudo a Le Corbusier o ressurgimento da aplicação do azulejo e a renovação 
de mentalidades de toda a geração de arquitetos e artistas brasileiros, e consequentemente, os 
portugueses, em 1936, através do projeto para o edifício do Ministério da Educação. (Burlamaqui, 
1996: 39-41). 
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Fig. 106 - Corbusier, esboço para o projeto do Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936
 

Fig. 108 e 109 - Maria Keil, Avenida Infante Santo, Lisboa, 1959

Fig. 107 - Conjunto Habitacional na Avenida Infante Santo, Lisboa, 1955

Fig. 110 e 111- Carlos Botelho, Avenida Infante Santo, 1959

Fig. 114 e 115 - Sá Nogueira, Avenida Infante Santo, 1959

Fig. 112 e 113 - Alice Jorge (com colaboração de Júlio Pomar) , Avenida Infante Santo, 1959

Fig. 102 - Átrio de entrada do edifício
Fig. 103 -  Espaço de entrada na zona da piscina
Fig. 104 -  Relação do friso em mármore com o vão horizontal
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Em 1936, quando o grande mestre francês chega, para admiração de muitos, incentiva 
fortemente o uso dos materiais locais e até tradicionais pertencentes à natureza e cultura do 
próprio país, encarados, isso sim, de uma nova forma, completamente oposta aos conceitos 
tradicionais. Encantado com os azulejos que aprendera a amar através de inúmeras visitas à 
igreja da Glória do Outeiro, no dizer de uns, ou à igreja do Carmo à Lapa no testemunho de 
outros, Le Corbusier chegou inclusive a esboçar alguns desenhos de azulejos, basicamente 
geométricos, para uma possível aplicação no futuro ministério. [Fig. 106]
 (Burlamaqui, 1996: 40)

Após o contacto com a arquitetura moderna brasileira, nos anos 50, o arquiteto Francisco Keil do 
Amaral criou um movimento de recuperação da azulejaria nacional, na tentativa de reintegração 
do azulejo na arquitetura portuguesa. Neste sentido, as fábricas também adquiriram uma elevada 
importância no reaparecimento do azulejo, nomeadamente a Fábrica Viúva Lamego, que permitiu 
que os artistas desenvolvessem os trabalhos nas suas instalações (Burlamaqui, 1996: 128-129 e 
Jarego, 2017)

Com o desenvolvimento de Lisboa e as novas conceções modernas de urbanismo, o azulejo surgiu 
como material eleito para os espaços públicos, tais como as estações de metropolitano e os espaços 
comerciais. Deste modo, surgiu uma nova etapa na azulejaria através da reintegração de uma 
tradição de fundas raízes seculares, que durante a primeira metade do século XX perdeu força, por 
causa dos ideias de ser uma arte menor. O azulejo do pós-guerra surge num contexto de afirmação 
do seu autor, inserido nas novas construções, estruturas viárias e equipamentos urbanos.
Maria Keil é a artista com maior destaque na utilização do azulejo, durante este processo de 
reintegração, na segunda metade do século, trabalhando em consonância com os arquitetos para 
a sua integração na arquitetura moderna. O azulejo era entendido como revestimento durável e 
limpo, e segundo Henriques (2000: 110), [...] Maria Keil explorou as potencialidades do azulejo 
para transformar interiores e exteriores arquitectónicos, ficcionando atmosferas de cor e brilho, 
ritmadas pela lógica de desmultiplicação do azulejo [...].

A Avenida Infante Santo [Fig. 107], faz parte dos exemplos da aplicação do azulejo no espaço 
público, inaugurados em 1959 e 1994, os quatros painéis ao longo da avenida, marcam os acessos 
ao conjunto habitacional, sendo, possivelmente, uma das marcas de representatividade e um espaço 
expositivo do azulejo na via pública. Os painéis [Fig. 108 - 115], da autoria de Maria Keil, Carlos 
Botelho, Alice Jorge com colaboração de Júlio Pomar, e Sá Nogueira, apresentam um abordagem 
a temáticas marítimas, pela sua relação com o rio, e tradicionais (Henriques, 2000: 75-76). 
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Fig. 117 -  Diogo Machado [Add Fuel], Painel Louvor da Vivacidade, Avenida Infante Santo, 2017

Fig. 116 - Eduardo Nery, revestimento do viaduto na Avenida Infante Santo, 2000-2003

Fig. 118 e 119 - Pormenor do painel
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Na mesma avenida, entre 2000 e 2003, Eduardo Nery projetou o revestimento para o viaduto [Fig. 
116], existente desde 1950, com uma perspetiva de escala, movimento e cor. Neste sentido, Nery fez 
uma interpretação do espaço, que é percecionado em movimento e a partir da conjugação cromática 
das faixas monocolores e da capacidade refletora do azulejo. Esta intervenção pressupõe dois 
tipos de perceções, a do pedestre, que visualiza as barras de cor; e do condutor em alta velocidade, 
que obtém uma leitura diferente a partir da difusão e fluidez das cores. (Burlamaqui, 1996: 51-
52; Almeida, 2017: 179, Pais, 2017). Todavia, apesar da ideia de encerramento das intervenções 
na avenida, a 20 de Setembro de 2017 foi inaugurado o painel da única escadaria que não estava 
azulejada [Fig. 117, 118 e 119], com um desenho arquitetónico distinto dos primeiros casos, mas 
com a reinterpretação da história da azulejaria dos trabalhos dos artistas presentes (Ferreira, 2017).

Segundo o autor, Diogo Machado (Add Fuel):

Concretamente para este projecto o tributo será feito aos artistas em si e aos seus trabalhos 

presentes na Avenida Infante Santo. Algo ao estilo do culminar de várias décadas da presença 

azulejar naquele espaço. Embora eu tenha vindo a desenvolver um trabalho que visa chamar 

a atenção para a nossa cultura e herança artística, é importante para mim esta questão 

de como podemos olhar para o nosso passado e o podemos transpor, traduzir numa 
linguagem contemporânea, actual e acessível. (Lobo, 2017)

Neste sentido, pode-se dizer que a avenida apresenta vários panoramas da azulejaria nacional 
contemporânea, numa perspetiva mais figurativa, na renovação da aplicação do azulejo no século 
XX, até ao azulejo liso monocolor. No intuito mais recente, na minha opinião, para além do 
encerrar da aplicação do azulejo na Avenida Infante Santo, no contexto de arte pública, e de 
reproduzir uma parte histórica do azulejo azul e branco, a sua aplicação poderá advir do caráter 
representativo do fascínio do turista para com o azulejo.

Nos final de 1950, já era notável o espírito de renovação através das palavras de Jorge Barradas, 
na Conferência na Fundação Calouste Gulbenkian:

Temos de louvar os arquitectos que, com tanta inteligência e acerto, têm aplicado nas suas 

obras a cerâmica ornamental. A eles se fica a dever o reatamento de tradição que, por motivos 

estranhos, se podia considerar extinta. Eles a trouxeram de novo para o seu lugar ao sol. Talvez 

tivessem de travar aborrecidas batalhas, por isso, mais louvados sejam. Foram como que 

os príncipes encantados, do delicioso conto da bela adormecida. (Burlamaqui, 1996: 18)

Também, no Porto, Fernando Távora e José Carlos Loureiro foram fundamentais para a renovação 
do azulejo na arquitetura. Todavia, o norte adquire uma linguagem distinta da capital, que elegia 
a sobriedade linear para o regresso do revestimento total das fachadas dos edifícios (Burlamaqui, 
1996: 107).



Fig. 120 e 121 - Fernando Távora, Maquete Casa sobre o Mar, 1950 

Fig. 124 - José Carlos Loureiro, edifício na Rua Faria Guimarães, Porto, 1961 e 1967
Fig. 125 - José Carlos Loureiro, edifício na Rua Faria Guimarães, Porto, 1967
Fig. 126 - José Carlos Loureiro, Torre da Pasteleira, Rua Paulo da Gama, 1964

Fig. 127 - osé Carlos Loureiro, Conjunto Habitacional Luso, Rua da Alegria, Porto, 1959
Fig. 128, 129 e 130 - José Carlos Loureiro, Edificios do Conjunto Habitacional Luso, Rua da Alegria, Porto, 1959

Fig. 131 e 132 - Duílio Silveira e António Menéres, Abrigo Maternal Luísa Canavarro, Rua de São Brás, Porto, 1967
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Fig. 122 e 123 - Fernando Távora, Mercado Municipal de Santa Maria da Feira, 1953-1959
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A primeira notícia da intenção de Fernando Távora foi dada no seu CODA, na  Casa sobre o Mar 
[Fig. 120 e 121], em 1952, concretizando-se mais tarde, no Mercado Municipal de Santa Maria da 
Feira (1953-1959) com a aplicação de um revestimento exterior em azulejos de padronagem [Fig. 
122 e 123], que já mostravam a dicotomia entre o espírito moderno internacional com a tradição. 

Em 1960, José Carlos Loureiro começou a defender a integração do azulejo na arquitetura, através 
da publicação do livro O Azulejo: Possibilidades da sua reintegração na arquitectura portuguesa. 
Segundo o autor (Loureiro, 2012: 48), a arquitetura de então estava a assumir uma expressão 
internacional, perdendo as caraterísticas locais e regionais. Através das suas obras [Fig. 124, 125 
e 126] mostrou a possibilidade de dicotomia entre materiais contemporâneos e tradicionais, o 
granito, o betão, o azulejo e a madeira, dando noções para a criação e a aplicação do material na 
arquitetura moderna. O azulejo deveria ser tomado como peça pré-fabricada de tamanho certo, 
produzindo um desenho padrão determinado e comandar a dimensão da superfície a cobrir para 
que não houvessem fechos e ele não aparecesse, consequentemente, truncado. (Loureiro, 2012: 67).

Nos edifícios do Conjunto Habitacional Luso [Fig. 127 - 130 ], na Rua da Alegria, no Porto, José 
Carlos Loureiro juntamente com Luís Pádua Ramos desenharam um azulejo estampilhado a azul 
e branco21 que permitia gerar vários padrões dependendo da combinação, semelhante ao exemplo 
mais geométrico de Fernando Távora. Neste contexto, os azulejos surgem como criações dos 
próprios arquitetos numa conceção de painéis, que ressaltam sobre as linhas horizontais das lajes 
de betão, e que marcam e participam no desenho do edifício e na abertura dos vãos.

Do mesmo modo, os arquitetos Fernando Bento, António Sérgio Menéres e Duílio Silveira 
participaram na renovação do azulejo, exibindo nas suas obras módulos também criados 
por eles [Fig. 131 e 132], que devido à simplicidade do módulo facilitou a cópia industrial e, 
consequentemente uma maior procura por parte do consumidor, que tinha a hipótese de conjugar 
o padrão (Burlamaqui, 1996: 109-111 e Henriques, 2000: 81). 

21 Loureiro (2012: 63) refere, O desenho de um tipo de azulejo muito difundido na região do Porto, em que metade da 
peça, segundo uma diagonal, é azul e a outra branca, está na base da peça padrão usada neste edifício. 
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Fig. 133 - Maria Keil, Projeto para a Estação de São Sebastião, Lisboa, 1972
 

Fig. 135 - Abel Manta, Avenida Calouste Gulbenkian, 1972 [aplicação em 1982]
Fig. 136 - Pormenor do painel

Fig. 133 -- Maria Keil, Estação dos Anjos, Lisboa, 1972
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Da mesma forma, os primeiros projetos para o Metropolitano de Lisboa, de 1950-1972 [Fig. 133 
e 134], foram importantes para a divulgação e fixação do azulejo na arquitetura, sendo o maior 
encomendador e utilizador de azulejo. O projeto foi concebido por Francisco Keil do Amaral, 
que devido ao orçamento disponibilizado implementou um modelo tipo, ao qual o azulejo foi o 
material encontrado para dar vida aos espaços monótonos, no entanto, o azulejo deveria apenas 
revestir átrios e escadarias de acesso aos cais (Burlamaqui, 1996: 58-59).

A artista que concebeu a relação entre a azulejaria e a arquitetura foi Maria Keil, que consoante 
as regras não poderia explorar composições figurativas, pois podiam perturbar o movimento dos 
utentes. Neste sentido, o azulejo de padrão era o mais compreensível para o tipo de revestimento 
imposto, todavia, Keil conseguiu encontrar várias soluções distintas para as vinte estações. 
(Burlamaqui, 1996: 58-59; Leitão e Almeida, 2017: 228).
 
Em 1972, João Abel Manta, para a Avenida Calouste Gulbenkian22 [Fig. 135 e 136], encarou um 
novo desafio na aplicação do azulejo no espaço urbano com caráter vanguardista, isto é, face à 
adaptabilidade às escalas monumentais e às circunstâncias do local, que impunha uma perceção 
rápida do mural, oposta aos primeiros painéis para a Avenida Infante Santo (Henriques, 2000: 
86-87). Além da composição ritmada de barras e da sucessão cromática de quentes e frios, o autor 
apresenta outros dois níveis de narrativa: a cor, que reproduz o percurso desde o Rio Tejo até ao 
Parque de Monsanto23; e um segundo nível, que é o que está representado, isto é, o modo como 
é feita a viagem, um carro Volkswagen, que Manta desconstrói e metamorfoseia a partir de uma 
serigrafia, integrando-o no contexto do painel (Pais, 2017). Portanto, o painel representa uma 
viagem de carro, transformado e produzido para aquele espaço, que é projetado para uma visão 
dinâmica a alta velocidade e não para uma visão estática, porém, com precepções diferentes, 
ao nível do observador (sucessão de cores e a densidade gráfica) e do artista (lado intimista e 
caraterizador do projeto), que em conjunto adicionam informação ao espaço e à obra. 

Contrariamente à explosão da utilização do azulejo do início da segunda metade do século, a 
década de 70, foi marcada pela excessiva criação de oficinas que levaram à cópia de azulejos 
antigos. Segundo Burlamaqui (1996: 111), os anos 70 destacam-se pela falta de cuidado na 
aplicação do material como revestimento de fachada, optando pelas cópias de produção industrial, 
sem qualquer qualidade, relativamente à azulejaria tradicional, e muitas vezes confundida como 
bom exemplo da renovação da tradição portuguesa. Neste contexto, o azulejo começou a revestir 
espaços interiores, marcando um retrocesso no revestimento de fachada, na sua aplicação em 
quartos de banho e cozinhas. 
Numa outra vertente, o azulejo de interior passou a revestir o exterior, não se percebendo a 

22 Apesar do início do projeto datar 1972, somente na década de 80 é que os azulejos foram aplicados, devido à 
imposição para a concepção e ao receio do impacto por parte da câmara, podendo ser mal compreendida pelas suas 
dimensões e pelo impacto cromático. (Pais, 2017).

23 Amarelo- sol (por do sol); azul- água; vermelho-telhados; cinza- cantarias das casas; e o verde e castanhos a 
vegetação e o Parque de Monsanto.



90 | O azulejo na obra de Álvaro Siza 

Fig. 137 - Casa do emigrante, Penafiel, 1980
Fig. 138 - Manuel Cargaleiro, Institut Franco-Portugais, Lisboa, 1983

Fig. 139 e 140- Alcino Soutinho, revestimento interior, Câmara Municipal de Matosinhos, 1987

Fig. 141 - Júlio Resende, Painel do Salão Nobre, Câmara Municipal de Matosinhos, 1987
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verdadeira utilização do azulejo. Neste sentido, tal como o estigma do mau gosto das casas do 
brasileiro do século XIX, estas intervenções são apontadas como casas do emigrante português 
[Fig. 137] das décadas 1970 e 1980, que utilizava o azulejo na suas casas no regresso a Portugal, 
referenciado como de quartos de banho. (Pais, 2017).

Na década de 1980, predominou a tendência do azulejo monocolor. Um dos primeiros exemplos 
foi o revestimento de fachada de Manuel Cargaleiro para o Institut Franco-Portugais [Fig. 138], 
em Lisboa. O azulejo foi explorado como material capaz de quebrar a monotonia da fachada, 
através da criação de texturas e diferentes graus de tonalidades da cor. (Oliveira, 2000: 184-185). 

Em 1987, segundo Burlamaqui (1996: 111-112), nasceu o melhor exemplo de revestimento 
azulejar dos últimos anos, por Alcino Soutinho, para a Câmara Municipal de Matosinhos [Fig. 
139 e 140]. O interior do edifício foi revestido, quase na totalidade, com azulejo monocolor azul-
turquesa, além dos paramentos e um painel azulejar de Júlio Resende [Fig. 141], dividido em dois 
pisos do salão nobre, as colunas foram também revestidas com peças caneladas, gerando, assim, 
um espaço com grande capacidade lumínica e refletora.

A par do Porto, o azulejo em Lisboa, também ganhou novamente um elevado destaque, após a 
crise da década de 70, através do revestimento das novas estações do Metropolitano de Lisboa 
[Fig. 142 - 147], decorrentes do crescimento da linha devido à nova expansão urbana e à Expo´98. 
As novas estações surgem agora com afirmação de autor, através de novas expressões artísticas, 
opostas à linguagem esquemática e abstrata das primeiras estações (Oliveira, 2000: 170, 199).
Como referem, Leitão e Almeida (2017: 227), desde 1959, o Metropolitano veio marcar a vida 
urbana e a história da arte pública em Portugal, testemunhando até aos dias de hoje, tal como a 
Avenida Infante Santo, mas com maior extensão e impacto, a evolução de um gosto e a prática da 
aplicação do azulejo.

Com efeito, a candidatura portuguesa à Exposição Mundial em Lisboa Expo´98, a realizar 
em Lisboa, em 1998, veio afirmar a presença do revestimento em azulejo no meio artístico 
contemporâneo, como forma de demonstrar a importância deste material, enquanto fenómeno 
da arte portuguesa (Leitão, 2017: 213). Além dos revestimentos das estações de metro, devem-se 
ressaltar os revestimentos de Pedro Cabrita Reis para o Viaduto da Avenida Marechal Gomes da 
Costa; o mural de Ilda David para a entrada do recinto da exposição; de Fernanda Fragateiro para 
o Jardim da Água, o mural de Ivan Chermayeff  para o Oceanário de Lisboa, e ainda o Pavilhão 
de Portugal do arquiteto Álvaro Siza. Ainda hoje, o Parque das Nações é um bom exemplo da 
utilização do azulejo num grande projeto público, podendo observar-se diversas intervenções 
do evento ou posteriores, que têm sido integradas em murais e espaços contíguos ao parque das 
nações. 
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Fig. 144 - Eduardo Nery, Projeto para o revestimento do átrio e acessos, Estação do Campo Grande, Lisboa, 1983

Fig. 143 - Eduardo Nery, Estação do Campo Grande, Lisboa, 1992
 

Fig. 142 - Manuel Cargaleiro, Estação do Colégio Militar, Lisboa, 1988
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Fig. 145- Menez, Estação do Marquês de Pombal, Lisboa, 1995

Fig. 146 - Júlio Resende, Estação do Jardim Zoológico, Lisboa, 1995
 

Fig. 147 - Bela Silva, Estação de Alvalade, Lisboa, 1995
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Fig. 150 e 151 - Fernanda Fragateiro, Mural do Jardim da água, 1998 

Fig. 152 e 153 - Ivan Chermayeff, Oceanário de Lisboa, 1998

Fig. 148 - Pedro Cabrita Reis, Viaduto da Avenida Marechal Gomes da Costa, 1998
Fig. 149 - Ilda David, Mural Navigatio Sancti Brendanni, Intervenção no Parque da Expo´98, 1998
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Apesar de serem executados para o mesmo espaço e para o mesmo evento, os casos apresentados 
exploram diferentes técnicas e expressões na aplicação do azulejo. Enquanto, Pedro Cabrita Reis 
[Fig. 148] aposta num caráter mais industrial, na aplicação seriada de azulejos brancos e pretos, 
Ilda David [Fig. 149], Fernanda Fragateiro [Fig. 150 e 151] e Álvaro Siza, exploram a figuração 
através da técnica de esgrafitado, e tiram partido das variações cromáticas e da transparência do 
vidrado monocolor. Por outo lado, Ivan Chermayeff [Fig. 152 e 153], através técnicas informáticas, 
cria um mural com dualidade de escalas que geram uma graduação sucessiva de cor e formas 
marítimas, que ao perto se transformam em símbolos abstratos. (Oliveira, 2000: 187 e 217-218).
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Fig. 154 - Rem Koolhaas, Sala Vip, Casa da Música, Porto, 2005
Fig. 155 - Rem Koolhaas, Sala da Renascença, Casa da Música, Porto, 2005

Fig. 156 - Ana Costa, Agência BES, Avenida 24 de Junho, Altura-Algarve, 2005-2008 Fig. 160 - Eduardo Souto Moura, Estação de Metro do Bolhão [revestimento exterior], Porto, 2005 
Fig. 161 - Eduardo Souto Moura, Estação de Metro do Bolhão [azulejo tipo para interior das estações], Porto, 2005

Fig. 157 - Correia/Ragazzi Arquitectos, Casa Ricardo Pinto, Porto, 2012
Fig. 158 e 159 -Pormenor do azulejo
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E na atualidade? 

O azulejo não teve a continuidade de aplicações após a reconquista da segunda metade do século 
XX, pois na arquitetura, o material não assume a mesma intensidade. O azulejo surge a partir de 
iniciativas de proteção e divulgação da Az- Rede de Investigação em Azulejo, do SOS Azulejo 
e do Museu Nacional do Azulejo, ou através de vários contextos de reabilitação e integração de 
peças cerâmicas tridimensionais contemporâneas na arquitetura. 

Isto não quer dizer que o azulejo não é utilizado na arquitetura do século XXI, contudo, sem o 
mesmo impacto dos séculos anteriores. Ainda assim, não se pode ignorar alguns bons exemplos 
da utilização do azulejo, numa procura de tirar partido das suas caraterísticas estéticas e técnicas 
como material de revestimento, como se pode verificar na Sala Vip e na Sala da Renascença [Fig. 
122 e 123], na Casa da Música, do arquiteto Rem Koolhaas, que remontam aos séculos XVI e 
XVII; no Edifício da Agência do BES [Fig. 124], em Altura-Algarve, da arquiteta Ana Costa; e na 
Casa Ricardo Pinto [Fig. 125], dos arquitetos Correia/Ragazzi, onde o revestimento tem particular 
destaque, segundo a utilização de um azulejo cinético das arquitetas Catarina e Rita Almada 
Negreiros (Can ran arquitectura). Este azulejo assume múltiplas perceções segundo a posição do 
observador, pela particularidade do seu desenho facetado e texturado que possibilita a aplicação 
de duas tonalidades.

A importância do azulejo na arquitetura portuguesa e nas obras públicas do Metropolitano de 
Lisboa, foram retomadas nos projetos para o Metro do Porto [Fig. 126 e 127], pelos arquitetos 
Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza Vieira, através da exploração do material a nível plástico 
no revestimento interior e/ou exterior das principais estações subterrâneas e edificadas para o 
metro. 
 
Porém, apesar dos casos apresentados, existem, ainda, poucos exemplos da utilização  do azulejo 
e, por vezes, revestimentos em que os seus atributos estéticos não são totalmente aproveitados, 
talvez fruto de um conhecimento insuficiente das suas propriedades. Todavia, os revestimentos 
mais infelizes poderão tratar-se de uma tentativa de imitação dos bons modelos, simplesmente, 
por uma questão de moda. A par das exíguas utilizações do azulejo na arquitetura contemporânea, 
um dos arquitetos que mais tira partido das caraterísticas que o material pode oferecer à sua 
arquitetura é Álvaro Siza, como será demonstrado no capítulo seguintes.





CAPÍTULO 3
O azulejo na obra de Álvaro Siza



100 | O azulejo na obra de Álvaro Siza



O azulejo na obra de Álvaro Siza | 101

3 | O azulejo na obra de Álvaro Siza

O azulejo adquiriu grande destaque na cultura portuguesa, e em particular na arquitetura, ao longo 
de cinco séculos.
Não obstante, como referido no primeiro capítulo, a sua produção tem vindo a sofrer várias 
transformações ao nível do formato, decorrentes das possibilidades oferecidas pelos processos de 
fabrico, relevando alguma inibição na utilização do azulejo tradicional de formato quadrado. Neste 
contexto, a escolha da obra de Álvaro Siza advém da particularidade e da forma multifacetada com 
que o azulejo tem vindo a ganhar relevância na sua arquitetura e, consequentemente contribuído 
para a recuperação do seu uso.

A aplicação do azulejo na obra de Siza, por vezes, é considerada uma descoberta tardia e um 
campo novo na sua arquitetura (Machabert e Beaudouin, 2009: 220). No entanto, segundo Siza  
(Machabert e Beaudouin, 2009: 220), o interesse pelo material teve origem com a reconstrução 
do Chiado, [...] na luz de Lisboa, tão especial, tão diferente da do Porto. Talvez tenha necessidade 
de encontrar novas expressões de arquitetura, o que explicaria, neste caso específico, que me 
vire para o passado. [...], mas também pelo facto do azulejo ter sido utilizado correntemente nos 
edifícios da Baixa Pombalina durante os séculos XVIII e XIX.

Por outro lado, no ponto de vista de Siza, a exploração do azulejo na sua obra procura responder 
à sua aplicação na Casa Burguesa do Porto, onde o material surge emoldurado pela cantaria de 
pedra.

Devo recordar que o azulejo era utilizado no interior de um conjunto coerente de elementos 

arquitectónicos. No Porto, por exemplo, encontra-se sempre o granito em volta das janelas 

e em faixas horizontais que separam os pisos. Forma quadros no interior dos quais são 

pousados os azulejos. Os elementos de granito existiam por razões inicialmente construtivas, 

mas também por razões de pesquisa formal. [...] Como todo este sistema desapareceu, faltava 

então qualquer coisa para  «embrulhar» o azulejo. Não queria qualquer coisa superficial que 

soasse a falso, nem exclusivamente decorativa. (Siza in Machabert e Beaudoin, 2009: 220).

Com efeito, foi através da obra de Siza que o azulejo de exterior voltou a ganhar relevância 
em Portugal, através de obras como: a Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses (1990-
1997); o Pavilhão de Portugal para a Expo´98 (1995-1998), em Lisboa; a Estação de Metro Baixa-
Chiado (1992-1998), em Lisboa, e de São Bento (1996-2005), no Porto; assim como, os Edifícios 
Residenciais e Comerciais Terraços de Bragança (1992-2004), em Lisboa; que têm constituído 
referências para obras de outros autores. 
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Por outro lado, além do tradicional revestimento de paredes, o azulejo surge na obra de Siza 
metamorfoseado de várias maneiras, sob diversos tipos de aplicação, constatando-se que não 
existe um estudo que as permita identificar e interpretar, dado que muitas delas surgem sob a 
forma de pequenos detalhes com pouca visibilidade na globalidade do edifício. O objetivo deste 
capítulo será pois identificar, analisar e interpretar essas formas nas suas múltiplas aplicações 
na obra mais representativa de Álvaro Siza, seja do ponto de vista estético, seja dos aspetos 
construtivos, onde se incluem as caraterísticas dos tipos de azulejos utilizados. 

Apesar da versatilidade demonstrada a partir dos vários tipos e modos de aplicação do azulejo na 
sua obra, Siza afirma que [...] a minha relação com este material foi sempre difícil. «Porque não 
utilizar o azulejo?» perguntava-me, é tão belo e eficaz para a manutenção, para a protecção dos 
edifícios ... O meu desejo embatia numa espécie de inibição.» acrescentando que a sua utilização 
É um desejo muito insistente, um pouco obsessivo. [...] Não é uma simples decisão pessoal, mas 
de circunstâncias. (Machabert e Beaudoin 2009: 220-221).

Metodologia

A identificação e primeira abordagem às obras pressupôs uma revisão à bibliografia do autor com 
destaque para as monografias, no sentido de sistematizar os diferentes exemplos por critérios 
de análise, como sejam: os diferentes tipos de aplicação, a forma de integração no contexto da 
obra e a originalidade de exploração do material. Tomaram-se pois como referência os edifícios 
publicamente divulgados na extensa obra deste autor, tendo-se procurado que as visitas cobrissem 
os mais representativos dos que se localizam em território nacional, dentro das possibilidades que 
as condições de realização da investigação permitiram.

Posteriormente, a investigação foi auxiliada pela visita às obras, de forma a obter uma análise 
mais detalhada das soluções in situ, no que se refere às suas diferentes dimensões, desde a sua 
caraterização espacial, passando pelos aspetos da linguagem (interior e exterior), até ao detalhe, 
só possível de contemplar no local. A visita às obras permitiu ainda ficar com uma noção do 
estado dos edifícios na atualidade, o que permite avaliar a forma como os edifícios foram 
apropriados pelos seus utentes, mas também o próprio comportamento dos materiais, ou seja, o 
seu envelhecimento. Preveu-se ainda a realização de uma entrevista ao próprio autor, onde era 
expectável o esclarecimento das dúvidas surgidas, incluindo a consulta da documentação dos 
projetos, o que não foi possível, apesar de várias tentativas ao longo do trabalho.

A análise e interpretação dos casos de estudo selecionados teve por base os elementos iconográficos 
da obra divulgada na extensa obra bibliográfica do autor, complementada com os dados recolhidos 
na visita às obras. A sistematização efetuada, resultado da discussão dos critérios de análise 
estabelecidos, resultou num quadro síntese, que permitiu organizar as obras segundo as suas 
diferentes aplicações.
Apesar da vasta apresentação de casos, foram excluídas algumas obras que não permitiram abordar 
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Revestimento de paramentos

Revestimento de paramentos e tetos

INTERIOR

Parcial

Integral

Pontual

Revestimento de paramentos

EXTERIOR

Parcial

Integral

Integrado no revestimento

Painel

Azulejos individuais ou figura avulsa

EXPRESSÃO ARTÍSTICA

Fig. 163 - Esquema de sistematização das obras

Fig. 162  - Pormenor da clarabóia, Edifício Revigrés, Águeda, 1993-1997
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e mostrar de forma eficaz a aplicação do material, tais como: a Casa Carneiro de Melo (Porto, 
1957-1959), as Vivendas Parque Van Der Venne (Haia - Holanda, 1986-1988) e os balneários da 
Escola Superior de Educação (Setúbal, 1986 -1994).
Existe ainda uma obra referenciada na tabela e no corpo da dissertação que não possui a mesma 
análise dos restantes edifícios, o Edifício Revigrés (Águeda, 1993-1997), devido a dados 
contraditórios quanto à aplicação de azulejo no revestimento da sua clarabóia. Com efeito, a 
aplicação do azulejo nesta obra é mencionada na entrevista de Machabert e Beaudouin (2009: 
220), existindo algumas fotos que corroboram a sua existência, apesar de alguma indefinição 
das imagens, como é o caso de fotos recentes [Fig. 162], onde se pode observar a existência de 
uma quadrícula no revestimento exterior da clarabóia, muito provavelmente em consequência 
da extração de um revestimento em azulejo. Todavia, a observação de outras imagens revela o 
contrário; a consulta da memória descritiva, constata-se que não faz menção a este revestimento 
e os funcionários da própria empresa, quando inquiridos sobre este assunto, não mostraram ter 
conhecimento desse revestimento. Estas indefinições teriam podido ser esclarecidas junto do 
autor, mas tal revelou-se, infelizmente, impossível.

A tarefa de interpretar uma obra é sempre muito pessoal, sendo por isso convocar o autor e, no 
caso da arquitetura, as pessoas que habitam os espaços. Em face da impossibilidade de contacto 
com o autor, apesar das diversas tentativas empreendidas, bem como das atribulações relativas 
aos utentes dos edifícios, a interpretação tende a ser iminentemente pessoal. Ainda assim, no 
seguimento do trabalho foram surgindo várias formas de ver o azulejo, de o aplicar, os receios, 
as intenções, assim como a simbiose que o autor pretende criar com a arquitetura, segundo a 
adaptabilidade do azulejo à obra.

Atendendo à extensão da obra de Siza e à grande diversidade de aplicação do azulejo, elegeu-se a 
divisão dos edifícios para a sua classificação segundo a localização do revestimento: em interior e 
em exterior, e ainda num terceiro tema designado de expressão artística [Fig.163].

O primeiro grupo diz respeito à aplicação de revestimento de azulejo em paramentos de espaços 
interiores, de forma parcial e integral, podendo incluir-se também o revestimento de tetos.

O segundo grupo inclui os exemplos em que o azulejo constitui o revestimento de paramentos 
exteriores, onde o autor procura no material uma relação contextual, assim como a sua 
expressividade e luminosidade, através da sua aplicação pontual, parcial ou integral.

O terceiro grupo está assente nos casos anteriores, podendo a sua aplicação situar-se em interior 
ou exterior, destacando-se pela forma singular como surge na obra, enquanto base de expressão 
artística. Tratando-se de obras de arte expressas através de azulejos, representam na maior parte 
dos casos o contexto em que estão inseridos, fazendo uma certa interpretação e caraterização do 
espaço ou do local em que o edifício se implanta. 
Por se tratarem de diferentes abordagens sobre o azulejo, este grupo encontra-se organizado em 
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três subgrupos: o primeiro diz respeito aos azulejos com desenhos integrados no revestimento 
de paramentos; o segundo, o azulejo surge enquadrado sob a forma de painel, entendido como 
obra isolada como se tratasse de um quadro, podendo surgir tanto em espaços interiores como em 
exteriores; o terceiro e último, corresponde ao azulejo individual ou figura avulsa, como peças 
que surgem de forma pontual nos revestimentos, mais concretamente em pilares, ou que podem 
ser adquiridas separadamente. 
Pela sua expressividade e particularidade, estes conjuntos surgem em espaços de receção ou de 
transição, constituindo uma forma de boas vindas. 

Particularmente, as obras apresentadas com esta última abordagem são produzidas pela Fábrica 
Viúva Lamego, segundo os processos artesanais de faiança, com azulejos de dimensão 14 x 14 
cm. A transposição do esboço é elaborada a partir da técnica de esgrafitado, isto é, uma prática de 
pintura manual com pincel sobre azulejo, muito semelhante à aguarela, que através de uma cor, 
mais ou menos líquida, pode apresentar variações de tonalidade ou de expressividade do traço. 
Álvaro Siza não risca diretamente sobre o azulejo. Os desenhos são elaborados pelo autor sobre 
papel, depois aumentados em fotocopiadora, segundo a escala que se pretende para a obra, e só 
posteriormente é reproduzido, pela fábrica, o motivo final sobre o azulejo (Jarego, 2017) [Anexo E].

Parâmetros de análise

Na sistematização efetuada procurou-se identificar os vários tipos de azulejos usados, assim como 
a forma da sua produção, as dimensões e a cor, segundo uma estrutura comum e transversal a 
todos os casos. No entanto, em algumas obras, não foi possível satisfazer todos os campos, por 
ausência de referências publicadas, por impossibilidade de visita ao local e por impossibilidade 
de obter informação concreta sobre a origem do material.
 
Foram assim considerados os seguintes parâmetros de sistematização das obras analisadas:
- Enquadramento do revestimento no edifício;
- Tipo de azulejo
- Cor;
- Dimensões;
- Origem do fabrico;
- Produção e técnica utilizada;
- Soluções de remates; 
- Relação com outros materiais.

Além destes aspetos, procurou-se entender os pressupostos da utilização do azulejo e a possível 
caraterização e adjetivação dos espaços interiores e das fachadas, já patentes na história da 
azulejaria portuguesa. Esta abordagem permitiu analisar o azulejo segundo a sua inventividade, 
as transformações do material como forma solucionar a continuidade do revestimento, através do 
desenho de peças específicas e, da inovação do vidrado e da cor, como potencialidade expressiva 
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e criativa da arquitetura.
Grande parte da exploração do azulejo na obra de Álvaro Siza advém da utilização, a partir de 
1990, na Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses (Marco de Canaveses, 1990-1997) e no 
Edifício Câmara Chaves (Lisboa, 1991-1996), de um azulejo de produção artesanal, da Fábrica 
Viúva Lamego1, que permite através da sua irregularidade de forma, transparência e reflexão do 
vidrado estabelece uma dinâmica e uma relação com o espaço e a luz. Em particular, o azulejo 
Viúva Lamego tem uma caraterização distinta das peças azulejares que se observam no mercado, 
uma vez que através da fabricação em faiança do século XVI, preservam a tradição e a identidade 
da marca, que detêm desde 1865. Os seus azulejos são de fabrico manual, através de um processo de 
lastra, que lhe oferecem uma superfície irregular, dimensões pouco rigorosas e cores diferenciadas, 
mesmo quando cozidas na mesma fornada. Além disso, pelas suas caraterísticas formais e por ser 
aplicado um vidrado transparente, é possível criar a ideia de profundidade da peça, através da 
observação de todas as irregularidades da base. A particularidade deste azulejo resulta do seu 
método de produção e dos materiais utilizados, através de uma confeção própria e interna de 
pastas cerâmicas, das composições dos vidros e das tintas. Deste modo, o processo artesanal 
permite à marca uma maior flexibilidade produtiva tanto a nível de quantidades como de eficiência, 
permitindo beneficiar da relação de proximidade com o arquiteto, numa aposta na qualidade 
técnica e estética, o que não se verificaria caso estivesse dependente de um mercado externo.

Por outro lado, os azulejos de produção industrial, normalmente com as dimensões de 15 x 15 cm, 
usados por Siza, nos primeiros projetos, já possuem dimensões e superfícies rigorosas.

1 A Fábrica Viúva Lamego, fundada em 1849, com instalações fabris iniciais no Largo do Intendente, em Lisboa, é 
a responsável pela produção de azulejos para as obras do arquiteto Álvaro Siza Vieira. Com o aumento da produção 
e a importância dada ao azulejo nos anos 30, as instalações mudaram-se para Palma, contudo, em 1992, a fábrica foi 
transferida para  a Abrunheira, em Sintra, onde se situa atualmente.
Desde cedo, destacou-se na produção de azulejaria tradicional e nos movimentos de reintrodução do azulejo nas artes 
e na arquitetura portuguesa dos anos 30, através do qual manteve uma colaboração direta com os artistas, que mantém 
até aos dias de hoje.
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Fig. 164 - Cozinha para a avó, Matosinhos, 1952
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3.1.1. Cozinha para a avó 

Data: 1952 

Localização: Matosinhos

Azulejo: quadrado liso e friso

Cor: Branco e azul

Origem: Desconhecida

Produção / Técnica: Industrial / -

O desenho da Cozinha para a avó (Matosinhos, 1952) foi o primeiro projeto de Álvaro Siza, 
desenvolvido enquanto cursava arquitetura na Escola de Belas Artes. O desenho do espaço reflete 
a vontade do arquiteto em explorar materiais de caraterísticas distintas, marcadas já por uma 
linguagem simples, clara e funcional.

De acordo com a sistematização estabelecida, nesta obra o azulejo surge aplicado como 
revestimento parcial de paramentos interiores. Um revestimento comum, na época deste projeto, 
em espaços de águas com lambrins.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

Na intervenção na cozinha da avó, Álvaro Siza revestiu os paramentos da bancada com um 
lambrim de azulejos brancos, sensivelmente, à altura de 1,50 m, uma solução comummente 
associada a estes espaços na época. Inspirado na prática tradicional de revestimento de cozinhas 
no início do século XX, Siza aplica no remate superior do lambrim um friso de cor azul no mesmo 
material [Fig. 164]. 
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Fig. 101 - Entrada para a Galilé dos Apóstolos da Santíssima Trindade, Fátima, 2007
    

Fig. 165- Entrada, Casas em Matosinhos, Matosinhos 1954
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3.1.2. Casas em Matosinhos
Data: 1954-1957

Localização: Matosinhos

Azulejo: quadrado liso 15x15 cm 

Cor: Azul cobalto

Origem: Desconhecida

Produção / Técnica: Industrial / -

Álvaro Siza projetou o conjunto de quatro casas (Matosinhos, 1954-1957) quando era 
ainda estudante. Como primeiro projeto, a arquitetura reflete uma linguagem marcada pela 
experimentação e articulação dos conceitos e técnicas da aprendizagem académica. Influenciado 
pela arquitetura de Fernando Távora, Le Corbusier, Alvar Aalto e Gaudi, a obra apresenta uma 
linguagem particularmente plástica, moldada pelas referências modernistas, em simbiose com as 
técnicas e os materiais construtivos de caráter tradicional. De acordo com o autor (Cianchetta e 
Molteni, 2004: 24), a sua primeira obra resultou num projeto [...] híbrido, ingénuo, fragmentado2.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento pontual exterior.3

EXTERIOR
Revestimento pontual de paramentos

Do conjunto de quatro casas em Matosinhos, apenas as geminadas n.º180 e n.º182, na Rua Doutor 
Filipe Coelho, apresentam a aplicação do azulejo no exterior, que surge pela primeira vez na obra 
inicial de Álvaro Siza. Sem a intenção de revestir, o material surge como apontamento decorativo 
na pala de entrada das habitações, através de 14 azulejos individuais com 15x15 cm, de cor azul 
cobalto [Fig. 165], uma tonalidade utilizada recorrente nos revestimentos em padrão à época. 
Pelas características formais e de aspeto, tudo indica tratar-se de azulejo de produção industrial.

 

2 Segundo Siza (Cianchetta e Molteni, 2004: 24), La ansiosa tentativa de controlar todo el proyecto, la falta de madu-
rez, de la vista y el oído, hacen que el intento resulte híbrido, ingenuo, fragmentado, caracterizan el risco (palavra que 
en portugués significa a la vez trazo y peligro). 

3 Não sendo possível comprovar, nota-se que há a probabilidade de existir revestimento em azulejo nos compartimen-
tos de água, à exceção da cozinha onde é utilizada pastilha.
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Fig. 167 - Revestimento pontual do topo da chaminé
Fig. 168 - Pormenor
Fig. 169 - Coruchéu, Edifício Paços do Concelho de Sintra, Sintra, 1909

Fig. 166 - Casa de Chá da Boa Nova, Lela da Palemira, 1958-1963
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3.1.3. Casa de Chá da Boa Nova

Data: 1958-1963

Localização: Leça da Palmeira

Azulejo: quadrado liso

Cor: Azul escuro

Origem: Desconhecida

Produção / Técnica: Industrial / -

A Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, 1958-1963) foi construída na sequência de um 
concurso promovido pela Câmara de Matosinhos em 1956. À data, Álvaro Siza era colaborador 
de Fernando Távora, que lhe concedeu a chefia da equipa de projeto. Construída num promontório 
junto ao mar, esta obra destaca-se pela sua adaptação à natureza e às pré-existências, através de 
uma abordagem organicista, pela forma como o edifício se articula com as rochas e desenvolve um 
olhar particular sobre a paisagem, promovendo a continuidade entre o espaço interior e o exterior. 
Este edifício nasce da releitura de uma arquitetura de estilo internacional, através do cruzamento 
de uma linguagem moderna (sem identidade local), com a reinterpretação da tradição construtiva 
portuguesa, enraizada pela utilização de materiais da arquitetura vernácula, baseada nos pressupostos 
do Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal. De notar ainda a e influência da arquitetura nórdica 
de Alvar Aalto, particularmente no desenho de detalhe dos elementos em madeira do espaço interior.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento pontual de paramentos exteriores4.

EXTERIOR
Revestimento pontual de paramentos

Na Casa de Chá da Boa Nova, o azulejo surge apenas aplicado no revestimento superior da 
chaminé a norte [Fig. 166], correspondente à lareira da sala de refeições. Este revestimento 
pontual, com azulejos de cor azul escuro, aplicados em efeito escada, destaca o elemento chaminé 
da sua inserção no edifício e na paisagem [Fig. 167 e 168]. 

Atendendo às caraterísticas formais observáveis no local, o azulejo aplicado parece tratar-se de 
produção industrial, pelo facto de apresentar uma forma e uma cor uniforme. Embora se trate uma 
aplicação despojada, este exemplo sugere uma analogia com os revestimentos dos coruchéus de 
igrejas, palacetes e vivendas [Fig. 169], durante o século XIX e XX, que para além do caráter 
decorativo ofereciam um bom isolamento ao calor e protegiam das erosões das chuvas (Veloso 
e Almasqué, 1991: 24-26). Nesse sentido, Álvaro Siza poderá ter optado pelo material devido às 
suas caraterísticas de isolamento do calor da lareira, numa forma de oferecer maior conforto ao 

espaço interior.

4 Atualmente, no interior do edifício não se observa a aplicação de um revestimento em azulejo nas instalações sanitá-
rias e na cozinha, tratando-se de revestimentos em mármore e rebocado, respetivamente. No entanto, não se descura a 
sua utilização à data da construção do edifício, por se tratar de um material recorrente para este tipo de espaços.
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Fig. 171 - Desenho das cabines
Fig. 172 - Remate entre planos em azulejo de meia cana côncava
Fig. 173 - Pormenor do revestimento na relação com os elementos do espaço

Fig. 170 - Vestiários Piscina da Quinta da Conceição, Leça da Palmeira, 1958-1965
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3.1.4. Piscina Quinta da Conceição 

Data: 1958-1965

Localização: Leça da Palmeira

Azulejo: quadrado liso 15x15 cm

Cor: Branco

Origem: Desconhecida

Produção / Técnica: Industrial / -

O projeto para a Piscina da Quinta da Conceição (Leça da Palmeira, 1958-1965), insere-se no plano 
de Fernando Távora para o Parque da Quinta, entregue a Siza enquanto seu colaborador. Trata-se 
de uma obra marcada no percurso do autor pela preocupação da falta de identidade decorrentes 
de uma linguagem moderna, entendida pelas pragmáticas de modelos internacionais em betão 
armado, formas abstratas e geométricas. Nesse sentido, a obra apresenta uma compreensão do 
diálogo do moderno com as referências da arquitetura popular, revelando, por outro lado, o caráter 
introspetivo de Siza marcado pela horizontalidade na relação com a topografia e a natureza.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial e integral de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

Nos vestiários da Piscina da Quinta da Conceição [Fig. 170], Álvaro Siza aplica um revestimento 
em lambrim de azulejos brancos. Pelas suas caraterísticas formais, analisadas segundo a 
sua dimensão de 15x15 cm; o aspeto retilíneo, sem qualquer irregularidade no recorte; e cor 
uniforme, concluiu-se que os azulejos utilizados na obra são de produção industrial. Por outro 
lado, é importante notar que a superfície deste azulejo é um pouco diferente dos industriais atuais, 
pois apresenta uma superfície completamente plana, fazendo uma aresta viva com os bordos, ao 
contrário dos remates boleados da atualidade.

Dos primeiros trabalhos com azulejo, é nesta obra que Siza começa a utilizar peças de remate, 
neste caso, o azulejo de meia cana côncava nos cantos das cabines do chuveiro, permitindo 
resolver a transição entre planos e garantir um revestimento contínuo e de fácil limpeza.

Realça-se ainda, a forma como os compartimentos foram proporcionados e desenhados em 
função da dimensão do azulejo [Fig. 171]. Todavia, de forma a proporcionar a continuidade 
do revestimento entre cabines, Siza aplicou uma fiada de azulejo acima das paredes divisórias, 
permitindo estabelecer um diálogo com os restantes materiais, nomeadamente com os elementos 
de madeira, tanto dos caixilhos, como dos elementos de remate [Fig. 172 e 173], conferindo um 
desenho muito particular ao espaço. 
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Fig. 177 - Pormenor do azulejo com aresta vidrada na transição de planos
Fig. 178 - Pormenor no encontro das paredes das cabines dos chuveiros

Fig. 174 - Zona de Chuveiros, Piscina da Quinta da Conceição, Leça da Palmeira, 1958-1965 

Fig. 175 - Adaptação do revestimento à inclinação da cobertura
Fig. 176 - Pormenor



O azulejo na obra de Álvaro Siza | 117

Revestimento integral de paramentos

A par da solução anteriormente referida, Siza aplica outro exemplo do revestimento de paramentos 
em azulejo, o integral, nos quartos de banho e zonas de chuveiros [Fig. 174], utilizando o mesmo 
tipo de material.

Nesta obra, Siza mostrou alguma hesitação no prolongamento do revestimento até ao teto, 
muito provavelmente devido à inclinação da cobertura, solucionando o seu desfasamento com o 
remate em efeito degrau [Fig. 175 e 176]. A opção de não cobrir a totalidade do paramento em 
azulejo poderá ter sido consequência da falta de produção de peças especiais pelo mercado, que 
possibilitasse o seu remate.

Na transição entre planos, Siza resolve o remate através de azulejos com aresta vidrada [Fig. 177], 
ao que tudo indica, disponíveis no mercado à época. Esta solução permitiu criar um revestimento 
contínuo, anulando a tonalidade da chacota à vista nos topos dos azulejos correntes. Já, na transição 
entre as paredes da cabine, o autor optou por recortar o azulejo, de forma a criar no desenho global 
do espaço um revestimento contínuo [Fig. 178].
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Fig. 179 - Quarto de banho, Casa Alcino Cardoso, Moledo do Minho, 1971-1973
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3.1.5. Casa Alcino Cardoso

Data: 1971-1973

Localização: Moledo do Minho

Azulejo: quadrado liso

Cor: Branco

Origem: Desconhecida

Produção / Técnica: Industrial / -

A Casa Alcino Cardoso (Moledo do Minho, 1971-1973), situada em contexto rural, surge da 
adaptação de pequenos edifícios agrícolas pré-existentes, numa preocupação de conservar o seu 
caráter e materiais utilizados, em simbiose com as novas edificações, marcadas pela relação entre 
a tradição, a pré-existência e a modernidade.

Seguindo a classificação estabelecida, nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento 
integral de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento integral de paramentos

A aplicação do azulejo na Casa Alcino Cardoso, surge no decorrer da solução, habitual na época, 
de revestimento integral dos paramentos dos quartos de banho [Fig. 179]. A escolha deste material 
para o revestimento dos paramentos deve-se a critérios económicos, ou seja, pela sua resistência,  
fácil limpeza e impermeabilização de espaços húmidos. Inserida nas primeiras obras do autor, 
o azulejo aplicado aponta pelas caraterísticas formais para um azulejo de fabricação industrial, 
isto é, um material com dimensões comerciais de 15x15 cm que dá resposta à necessidade dos 
arquitetos e consumidores.
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Fig. 180 - Cozinha, Casa Beires, Póvoa do Varzim, 1973-1976

Fig. 181 e 182 - Instalação sanitária, Casa Beires, Póvoa do Varzim, 1973-1976
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3.1.6. Casa Beires

Data: 1973-1976

Localização: Póvoa do Varzim

Azulejo: quadrado liso 

Cor: Branco

Origem: Desconhecida

Produção / Técnica: Industrial / -

A Casa Beires (Póvoa do Varzim, 1973-1976) insere-se no grupo de obras de habitação unifamiliar 
que têm como caraterística comum a sua vivência para um pátio, encerrada do mundo exterior no 
seu afastamento da envolvente, embora, neste caso, o referido pátio seja aberto para a rua. Trata-
se, segundo o autor, de uma crítica às obras anteriores, através de uma arquitetura mais exuberante 
(Cianchetta e Molteni, 2004: 86), apresentando uma abordagem mais escultural e plástica na sua 
obra, enfatizada por uma linguagem detalhista e pormenorizada dos edifícios precedentes.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial e integral de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

Por ser um material de fácil limpeza, o azulejo surge, naturalmente, como revestimento dos 
espaços húmidos, o que nesta casa ocorre na cozinha e instalações sanitárias. A consulta  da  
memória descritiva permitiu perceber que este revestimento estende-se à despensa e à garagem, 
sob a forma de lambrins com dois metros de altura (Cianchetta e Molteni, 2004: 85), de modo a 
facilitar a limpeza dos paramentos. Na cozinha, o revestimento faz-se apenas nas zonas entre os 
móveis [Fig. 180].

Revestimento integral de paramentos

Os únicos espaços com revestimento integral são as instalações sanitárias [Fig. 181 e 182], com 
todas as superfícies dos seus paramentos revestidas a azulejo branco. 

Relativamente ao que fui possível apurar quanto às caraterísticas do azulejo utilizado nesta obra, 
tudo indica tratar-se de produção industrial, com as dimensões standard de 15x15 cm, similar ao 
aplicado na Piscina da Quinta da Conceição, com a aresta viva e vidrada na solução de remates 
nos pilares. Por outro lado, o revestimento azulejar parece ter influenciado o dimensionamento de 
alguns elementos do espaço, nomeadamente a abertura de vãos e o mobiliário. 
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Fig. 183 - Cozinha, Conjunto Residencial da Bouça, Porto, 1975-1977

Fig. 185 -  Relação ente o padrão do revestimento e a caixilharia
Fig. 186 -  Revestimento aplicado segundo o desenho do vão
Fig. 187 -  Adaptação do revestimento ao vão e pormenor de acabamento da transição entre planos

Fig. 184 - Quartos de banho, Conjunto Residencial da Bouça, Porto, 1975-1977
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3.1.7. Conjunto Residencial da Bouça (1.ª e 2.ª fase)

Data: 1975-1977 / 2000-2006

Localização: Porto

Azulejo: quadrado liso 15x15 cm / 14x14 cm

Cor: Branco / cinza, verde, laranja e vermelho

Origem: Desconhecida / Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Industrial / - ; Artesanal / Faiança

O projeto de Álvaro Siza para o Conjunto Residencial da Bouça (1975-1077, Porto) iniciou-se 
no âmbito do programa de Fundo de Fomento à Habitação (FFH), mais tarde reconvertido no 
SAAL5. Este projeto foi desenvolvido imediatamente após a revolução de 25 de Abril de 1974, 
como  o objetivo de criar uma cooperativa de habitação coletiva económica que pretendia albergar 
os habitantes de uma ilha próxima. Siza assume uma abordagem contraditória em relação às 
habitações unifamiliares elaboradas até à data, trabalhando em ambiente citadino na criação de 
grandes estruturas habitacionais. No entanto, o projeto foi interrompido em 1976, e sendo apenas 
concluído entre 2000 e 2006, com a requalificação das casas existentes e da conclusão do plano 
original.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores, 
estendendo-se também ao exterior na 2.ª fase.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

No interior das habitações, Siza utiliza o azulejo de produção industrial para os revestimentos dos 
espaços húmidos. Tratando-se de uma cooperativa de habitação de baixo custo, a escolha de um 
azulejo de produção barata, ficou a dever-se às limitações económicas da obra. Este azulejo, de 
cor branco6, é aplicado no revestimento dos lambris da cozinha [Fig. 183], da lavandaria e dos 
quartos de banho [Fig. 184], e possui as dimensões comerciais de 15x15 cm.
Contudo, apesar das limitações económicas, o revestimento azulejar parece ter influenciado 
o dimensionamento dos espaços ou a posição de outros elementos, nomeadamente a altura de 
alguns vãos exteriores [Fig. 185, 186 e 187], a altura da banheira ou dos armários da cozinha.
Na transição entre os planos, da cozinha com a lavandaria, numa ombreira de vão, Siza recorre a 
uma peça de remate em mármore, com a mesma altura do lambrim [Fig. 187], com cerca de 1,50 m.

5 SAAL - Serviço Ambulatório de Apoio Local

6 A escolha da cor branca para o revestimento é também considerada um fator de baixo custo. 
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Fig. 191, 192, 193 - Detalhes do revestimento na transição de planos 
Fig. 194- Detalhe do embasamento

Fig. 189 - Fachada com revestimento dos paramentos em azulejo 

Fig. 188 - Complexo residencial da Bouça, edifício na Rua da Boavista, Porto, 2000-2006 Fig. 190 - Paramento do percurso entre a Rua da Boavista e o interior do Complexo
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EXTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

A utilização do azulejo em exterior, no Complexo Residencial da Bouça teve apenas lugar na 
segunda fase de projeto, entre 2000 e 2006, nos novos edifícios que assumem um caráter de 
relação de remate e continuidade da rua para o pátio.
O azulejo é aplicado nos paramentos do bloco com frente para a Rua da Boavista, apresentando 
quatro tonalidades que marcam os vazios da fachada [Fig. 188]. Os arquitetos Álvaro Siza e 
António Madureira optaram por azulejos lisos de 14x14 cm, de cor cinza, verde, laranja e 
vermelho [Fig. 189]. Enquanto que as cores fortes marcam grande parte da fachada do bloco da 
Rua da Boavista, o revestimento de cor cinza é aplicado no paramento resguardado, isto é, no 
percurso entre a rua e o interior do complexo, transfigurando-se num lambrim mais baixo, devido 
à relação que estabelece com altura do vão [Fig. 190]. Da mesma forma, as paredes salientes da 
fachada adquirem a mesma altura do revestimento cinza, criando uma linha contínua no desenho 
dos pórticos mais salientes da fachada. 
Relativamente às soluções de detalhe dos remates, os autores recorreram ao azulejo em cantoneira 
reta para a transição entre planos, juntamente com peças redimensionadas de 11x14 cm, que 
permitem resolver a ligação do revestimento entre paredes [Fig. 191, 192 e  193]. No embasamento, 
tentou-se replicar, de certa forma, o revestimento em azulejo [Fig. 194], através de uma quadrícula 
em mármore, demonstrativa da delicadeza do desenho de pormenor que Siza nos habituou.
Pela particularidade da obra ter sido desenvolvida em duas fases distintas, marca dois momentos 
da utilização do azulejo. Na 1.ª fase, o azulejo standard de produção industrial e cor branco, 
o mais barato do mercado; na 2.ª fase, embora se continue a usar os mesmos materiais, por se 
manterem os custos controlados, pois não deixam de garantir o propósito a que se destinam, 
vai-se mais longe na frente de rua, usando azulejo de exterior no revestimento das fachadas, na 
continuidade com a tradição da casa portuense.
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Fig. 197 - Revestimento aplicado na fase entre 1984 e 1989
Fig. 198 - Desenho do revestimento aplicado na cozinha e quarto de banho na fase entre 1984 e 1989

Fig. 195 - Cozinha, Conjunto Residencial da Malagueira, Évora, [revestimento da terceira fase]

Fig. 196 - Cozinha, Conjunto Residencial da Malagueira, Évora, [revestimento da terceira fase]
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3.1.8. Conjunto Residencial da Malagueira (1.ª, 2.ª e 3.ª fase)

Data: 1975- 1995 (1975-1979 / 1980-1985 / 1986-1993)

Localização: Évora

Azulejo: quadrado liso 

Cor: Branco

Origem: Desconhecida

Produção/Técnica: Industrial /-

O projeto para o Conjunto Residencial da Malagueira (Évora, 1977-1995), iniciado no período  pós 
revolucionário de Abril de 1974, decorre de uma proposta para um plano de expansão habitacional 
da cidade fora da muralha, a cargo do SAAL, assente na construção de habitações sociais de baixo 
custo. No entanto, após a extinção do SAAL, em 1976, a construção do bairro ficou a cargo da 
população, a qual se prolongou durante vinte anos, com vários problemas financeiros, integrado 
num processo participativo e politicamente conturbado. Construído durante várias fases, o projeto 
engloba um total de 1200 fogos; infraestruturas; edifícios públicos; e uma zona verde, desenvolvida 
entre 1985 e 1991, que possibilita a ligação entre o bairro, o complexo escolar e a cidade antiga 
através de pontes, permitindo a continuidade dos percursos pedestres sob a linha de água, e de 
estruturas que  resolvem a interseção do parque com a estrada principal (Sequeira, 2017: 226).
Embora este bairro reflita o mesmo caráter social da Bouça, no Porto, Álvaro Siza regressa à 
concepção de casas pátios, evolutivas, num contexto de habitações unifamiliares em banda. 
No entanto, pela transformação e a individualização das habitações, provocadas pelas diversas 
alterações previstas pelo arquiteto e da ocupação de cada morador, numa última fase, Siza 
desenvolver uma configuração não evolutiva, de modo a não gerar uma mescla de estilos. 

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

No Conjunto Residencial da Malagueira, Siza recorre ao azulejo para o revestimento das cozinhas 
[Fig. 101], da lavandaria e das instalações sanitárias [Fig. 102]. A escolha inevitável deste 
material para espaços com esta função deve-se à impermeabilização e facilidade de limpeza dos 
paramentos, assim como ao seu baixo custo comercial.

Nesta obra, Siza apresenta um desenho diferente das anteriores em relação à aplicação de azulejo 
de cozinha, introduzindo dois frisos em mármore na zona entre os móveis, interrompendo a 
composição linear do revestimento azulejar [Fig. 101-103]. Porém, nas diferentes fases de 
construção das habitações, o material aplicado nos frisos foi sendo alterado, demonstrando a 
vontade de experimentação do arquiteto e a possível alteração de gostos. Numa primeira fase, 
Siza tinha utilizado um friso de cor azul, recorrente nas obras iniciais, com a mesma largura do 
azulejo quadrado, todavia aplicado contrafiado ao padrão [Fig. 104].
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Fig. 200 - Revestimento da lareira, Casa Maria Margarida, Arcozelo, 1979-1987

Fig. 201 - Pormenor de remates entre planos da chaminé
Fig. 202 - Pormenor de remate e revestimento do quarto de banho

Fig. 199 - Sala, Casa Maria Margarida, Arcozelo, 1979-1987 
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3.1.9. Casa Maria Margarida 

Data: 1979-1987

Localização: Arcozelo, Vila Nova de Gaia

Azulejo: quadrado liso, friso retangular liso e em meia-cana convexo

Cor: Marfim, branco e azul

Origem: Desconhecida

Produção / Técnica: Industrial / -

A Casa Maria Margarida (Arcozelo, 1979-1987) no percurso do arquiteto insere-se na tipologia de 
casas pátio, voltada para o interior do lote. O seu desenho arquitetónico rege-se pela simplicidade 
volumétrica, segundo formas geométricas perfeitas como círculos e quadrados, através de um 
desenho complexo, mas aparentemente simétrico.

Nesta obra o azulejo surge aplicado pontualmente nas paredes exteriores e sob a forma de 
revestimento parcial de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos 

De acordo com o que foi possível apurar, no interior da Casa Maria Margarida, o azulejo surge 
aplicado na sala, em torno da lareira e nas instalações sanitárias, sob a forma de lambrim em azulejo 
branco. Pelas caraterísticas estéticas e formais, nomeadamente, pela regularidade dimensional 
e uniformidade de aspeto, tudo indica que o azulejo utilizado é de produção industrial, com 
dimensão comercial de 15x15 cm. 
Esta é a primeira obra onde o azulejo começa a surgir em espaços de estar, ainda que adquirindo 
um caráter decorativo e pontual, dada a forma como se encontra aplicado na sala, permite em 
termos funcionais uma fácil limpeza dos paramentos [Fig. 199]. No revestimento da parede 
de maior comprimento, Siza transporta para o desenho do lambrim uma composição em linha 
paralela com a chaminé, criando um efeito visual singular, através da aplicação do revestimento 
oblíquo à parede [Fig. 200].
Na transição entre planos, Siza recorre a peças em mármore para rematar o encontro entre as faces 
da chaminé [Fig. 201], assim como as esquinas de diferentes paramentos [Fig. 202]. No último 
caso, a quebra da continuidade do revestimento surge, possivelmente, com o objetivo de esconder 
a face da chacota. No entanto, o arquiteto aplica também um friso em mármore no paramento, 
permitindo resolver o desfasamento do revestimento e estabelecer uma simbiose entre as fiadas 
do azulejo com a dimensão da pedra mármore colocada na horizontal.
Nos quartos de banho, Siza aplica um friso em azulejo de cor negra, posicionado a meia altura do 
lambrim, separando o revestimento azulejar branco [Fig. 202].
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Fig. 204 e 205 - Revestimento pontual de fachada
Fig. 206 - Casa Carneiro de Melo, Porto, 1957-1959

Fig. 207 - Pormenor do azulejo
Fig. 208 - Revestimento pontual em azulejo aplicado na entrada

Fig. 203 - Casa Maria Margarida, Arcozelo, 1977-1979
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EXTERIOR
Revestimento pontual de paramentos

No exterior, Siza aplica um friso em azulejo de meia-cana, convexo e de cor branco [Fig. 203, 204 
e 205], ao longo dos paramentos de fachada e dos muros interiores, de forma subtil, quase que 
discreta ao olhar. É importante salientar que esta solução já tinha sido observada nos paramentos 
exteriores da Casa Carneiro de Melo (Porto, 1957-1959) [Fig. 206]. O diálogo que o friso 
estabelece com as soleiras dos vãos [Fig. 207] e a sua extensão ao portão de entrada exterior 
[Fig. 208], evidencia a diferença de cotas do terreno, permitindo caraterizar o material como 
desenhador de um percurso de entrada na habitação. 
Por outro lado, este friso também cria uma descontinuidade no revestimento de reboco das paredes, 
proporcionando alguma separação entre as superfícies que ficam próximas dos pavimentos, mais 
sujeitas a salpicos e sujidade.
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Fig. 209 e 210 - Casa Avelino Duarte, Ovar, 1980-1984

Fig. 211 - Ocupação do exterior
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3.1.10. Casa Avelino Duarte

Data: 1980-1984

Localização: Ovar

Azulejo: friso em azulejo retangular liso 

Cor: Amaranta

Origem: Desconhecida

Produção / Técnica: Industrial / -

A Casa Avelino Duarte (Ovar, 1980-1984) insere-se na obra de Siza segundo uma linguagem 
assente numa volumetria geométrica, com base em referências da história da arquitetura. 
Trata-se de uma das suas obras mais emblemáticas da década de 80, devido ao caráter 
estético e escultórico de uma massa dominante, que joga com os cheios e vazios da fachada. 
Uma obra que reflete a arquitetura de Adolfo Loos, nomeadamente da Casa Moller e Steiner, 
pela sua configuração dos espaços interiores e dos exteriores, como a cobertura abobadada 
e a flexibilidade introduzida no desenho do interior, segundo o conceito de Raumplan.

Neste edifício o azulejo surge aplicado como revestimento pontual de paramentos exteriores.

EXTERIOR
Revestimento pontual de paramentos

No exterior da Casa Avelino Duarte, Siza aplica um azulejo retangular liso, de cor púrpura, em 
forma de rodapé que contorna todas as fachadas, de forma a resolver o encontro com o solo 
[Fig. 209 e 210]. Devido à topografia uniforme do lote, ao contrário da Casa Maria Margarida, a 
fiada em azulejo possui aqui um caráter mais discreto, pelo facto de estar colocada junto ao solo, 
passando quase despercebida [Fig. 211].
Contudo, é importante referir que esta opção se prende com a composição dos alçados, pois esta 
fiada de azulejo cria um remate para o seu desenho de transição com o terreno. A subtileza do 
pormenor é contraposta com a cor inusitada, no meio da alvura do branco das fachadas ou do 
cinza esverdeado dos caixilhos. Em termos funcionais, esta fiada de azulejo retangular, cria um 
remate ao reboco e uma superfície de transição com o terreno facilmente lavável.
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Fig. 215 - Revestimento dos quartos de banho
Fig. 216 - Relação do revestimento com os elementos do espaço

Fig. 212 - Zona de refeitório, Jardim-Escola João de Deus, Penafiel, 1984-1988
Fig. 213 - Revestimento dos pilares da zona de refeitório
Fig. 214 - Pormenor do pilar
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3.1.11. Jardim-Escola João de Deus 

Data: 1984-1988

Localização: Penafiel

Azulejo: quadrado liso 

Cor: Bege

Origem: Desconhecida

Produção / Técnica: Industrial / - 

O Jardim Escola João de Deus (Penafiel, 1984-1988) foi desenvolvido segundo uma estrutura 
concentrada com aberturas de pátios no seu interior. A construção baseou-se na utilização do 
mínimo de recursos, no entanto Siza consegue adaptar todos os condicionamentos económicos à 
sua linguagem expressiva, através de uma arquitetura funcional adaptada a sistema construtivos 
simples. (Sequeira, 2017: 148).

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores.

INTERIOR 
Revestimento parcial de paramentos

Neste projeto, Álvaro Siza utiliza o azulejo branco para a criação de lambrins nos espaços de 
refeição, nas zonas húmidas, como nos quartos de banho e nos paramentos adjacentes aos lavatórios 
das salas de aula. Além da sua aplicação nos paramentos, o autor reveste também os pilares de 
secção quadrada do refeitório [Fig. 212], ao contrário dos circulares, que se encontram apenas 
rebocados, possivelmente por não existir, na data, a comercialização de peças especiais curvas.

Na transição entre planos, Siza recorre a perfis em pedra mármore, permitindo resolver o 
desfasamento do revestimento azulejar dos pilares. Neste caso, a junta entre os dois azulejos é 
associada à peça aplicada  no rodapé, mantendo uma simbiose entre o plano vertical e o horizontal 
[Fig. 213 e 214], e por vezes com o desenho da estereotomia do pavimento [Fig. 212]. Ao usar 
estes perfis de remate em mármore evita-se cortar os azulejos, podendo as peças serem usadas 
na sua dimensão original. Simultaneamente, a presença destes pequenos apontamentos em pedra, 
do mesmo tipo da usada no pavimento, estabelece uma continuidade e coerência dos espaços 
interiores. 
Por outro lado, a introdução de revestimento em azulejos em vastas áreas de paramentos, vai 
influenciar a luminosidade dos espaços, pois a cor e o brilho dos azulejos assim o permitem.

Nos quartos de banho [Fig. 215], além do rodapé em mármore semelhante ao do refeitório, o autor 
aplica um friso no mesmo material, enquadrado com a altura das paredes divisórias dos sanitários, 
influenciando o desenho e a colocação dos vários elementos do espaço, como os tanques das sanitas 
e os espelhos da zona de lavatórios [Fig. 216], proporcionando uma linguagem peculiar ao espaço.
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Fig. 217 - Quartos de banho, Pavilhão Carlos Ramos, Porto, 1985-1986
Fig. 218 - Pormenor do revestimento
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3.1.12. Pavilhão Carlos Ramos

Data: 1985-1986

Localização: Porto

Azulejo: quadrado liso 15x15 cm; friso em azulejo retangular liso 2x15 cm

Cor: Branco e negro (brilhante)

Origem: Desconhecido

Produção / Técnica: Industrial / -

O Pavilhão Carlos Ramos (Porto, 1885-1986) foi projetado para o Jardim da Quinta da Póvoa, 
integrado na envolvente da casa principal - Casa Cor de Rosa - e posteriormente a Faculdade 
de Arquitetura. Embora tenha sido construído sem um orçamento vantajoso, pelo facto de ser 
inicialmente um edifício de caráter provisório ou futuro espaço de atelier, esta obra foi decisiva no 
percurso do autor (Madureira, 2008: 30-31). O edifício surge como um objeto pousado no extremo 
norte do jardim destacando-se pela sua forma arquitetónica singular e de grande plasticidade, a partir 
da jogo de volumes e do desenho antropomórfico das fachadas, que dialogam harmoniosamente 
com a envolvente. O pavilhão surge com uma configuração em U desenvolvendo-se segundo um 
pátio central que envolve o jardim. O edifício faz antever a viragem na obra de Siza, através das 
referências modernas desenvolvida pelo jogo de planimetrias através de ângulos retos combinadas 
com uma linguagem organicista.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos no interior e 
aplicado pontualmente em torno das fachadas exteriores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

No interior do Pavilhão Carlos Ramos, o azulejo, de cor branco e com dimensões standard de 
15x15cm, surge aplicado nas instalações sanitárias, sob a forma de lambrim, com cerca de 1, 
55m de altura [Fig. 217]. Ao que tudo indica, o azulejo é de produção industrial, tanto pela sua 
dimensão, como pelo seu caráter estético.
Porém, nesta obra, Siza introduz uma pequena inovação em relação às anteriores, o friso que 
tradicionalmente está relacionado com os remates superiores, na transição com o reboco, passa 
aqui para a transição com o pavimento, como que desempenhando o papel de um rodapé [Fig. 
218]. A distinção entre o rodapé e o lambrim é reforçada pelo contraste da cor negra do friso 
inferior com o restante revestimento de cor branco.
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Fig. 219 e 220 - Revestimento pontual em fiada de azueljo
Fig. 221 -  Casa Vieira de Castro, Vila Nova de Famalicão, 1984-1994

Fig. 222 e 223 - Pormenor do revestimento 
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EXTERIOR
Revestimento pontual de paramentos

No exterior, o autor aplica um friso em azulejos retangulares lisos de 2 x 15 cm, de cor negro, 
nas fachadas externas do edifício [Fig. 219]. Segundo Siza (2009: 358), a linha alude à marcação 
de um embasamento, Ao tocarem o solo as paredes brancas limitam, a traço negro, a superfície 
aberta à humidade, à contaminação do verde.. 

Por outro lado, a sua aplicação pode ser entendida como desenhadora de percurso de entrada 
no edifício, tal como a solução mencionada para a Casa Maria Margarida, pelo facto de estar 
associado à soleira da porta [Fig. 220]. Esta solução assemelha-se com a fiada em mármore 
aplicada na Casa Vieira de Castro [Fig. 221], em Vila Nova de Famalicão, à qual o friso está 
consequentemente relacionado com os momentos de entrada, evidenciados pela diferença de cota 
do terreno. Porém, na perspetiva de Jesus e Raposo (2009: 10) O singelo traço de grafite no 
embasamento do edifício, único motivo decorativo, revela-nos a função a que este de destina., ao 
reforçar a função e o trabalho desenvolvido de desenho e projeto no seu interior.

Segundo Quintão (2008: 14-15):

[…] o edifício revela-se como se estivéssemos contemplando o desenho do seu próprio 

“projecto”, feito no papel, sobre o estirador. Com efeito, reforçando essa leitura de um 

desenho, um estreito e luzidio “traço de grafite” indica a separação entre o nascimento do 

significante único parede-cobertura e o embasamento de todo o edifício. É uma perversão, 

quer do elemento sígnico inventado, quer do significante conhecido, na medida em que 

a função de embasamento, com a mesma materialização das paredes, não tem qualquer 

correspondência material apropriada para resistir ao contacto com o solo. [Fig. 222 e 223]
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Fig. 227 - Pormenor do desenho revestimento na relação com os vãos
Fig. 228 - Pormenor do friso em mármore na resolução do desfasamento do revestimento azulejar

Fig. 224 - Sanitários, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Porto, 1987-1994

Fig. 225 e 226 - Desenho do revestimento segundo o desenho das paredes divisórias 
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3.1.13. Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto  

Data: 1987-1994

Localização: Porto

Azulejo: quadrado liso 15x15 cm

Cor: Cinza

Origem: CINCA

Produção / Técnica: Industrial / Faiança

A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (Porto, 1987-1994) marca uma nova 
abordagem do autor na década de 80, significativa na sua obra após o Pavilhão Carlos Ramos, 
através da riqueza e a complexidade de volumes  que se dispersam no terreno, mas que são 
interligados entre si. Siza expõem uma linha mais orgânica, com a utilização de edifícios 
fragmentados que acabaram por organizar um conjunto de formas simples que se relacionam com 
a topografia. A faculdade demonstra a transformação da capacidade ideológica através de uma 
volumetria essencialmente cúbica.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

Na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Álvaro Siza utiliza o azulejo para revestir 
os paramentos das instalações sanitárias e da cozinha do bar.
O azulejo aplicado é de produção industrial, da CINCA, possuindo as dimensões comerciais de 
15x15cm, na cor cinza de tonalidade intermédia, com acabamento brilhante. 

Nas instalações sanitárias, o revestimento cerâmico é aplicado em toda a estrutura dos paramentos, 
através de um lambrim alto, enquadrado por um rodapé e um friso em mármore, que alinha pela 
altura das portas interiores e pelas paredes divisórias, servindo-lhes de capeamento [Fig. 224, 
225 e 226]. Esta opção permite ainda definir panos de revestimento separados pelos vãos e pelas 
articulações de plano de paramentos. A opção de colocação passou por dispor a métrica sempre 
de forma simétrica a estes panos, o que resulta em cortes nos extremos das larguras. Analisando 
atentamente os espaços sanitários, observa-se que o revestimento azulejar influenciou o desenho de 
todos os restantes elementos existentes nos espaços, quer na sua relação com a posição da caixilharia 
exterior, quer na definição da colocação das peças sanitárias e dos espelhos [Fig. 224, 227 e 228]. 
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Fig. 229 - Caixa de escadas, Complexo Residencial da Boavista, Porto, 1990-1998
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3.1.14. Complexo Residencial da Boavista 

Data: 1990-1998

Localização: Porto

Azulejo: quadrado liso 15x15 cm

Cor: Pérola

Origem: Desconhecida

Produção / Técnica: Industrial / -

O Complexo Residencial da Boavista (Porto, 1990-1998) foi projetado por Álvaro Siza e António 
Madureira para um terreno na Avenida da Boavista, que se destinava à habitação e ao comércio nos 
pisos inferiores. O bloco possui uma forma retangular, segundo uma estrutura rígida e monótona, 
que se torna orgânica na fachada a norte, através de paredes onduladas que oferecem [...] um jogo 
de efeitos de superfícies bastante subtil e variado. (Jodidio, 1999: 183).

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial e integral de paramentos interiores 
e exteriores, respetivamente. 

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

No Complexo Residencial da Boavista, os arquitetos optaram por um azulejo de caráter comercial, 
isto é, de produção industrial, apresentando um aspeto uniforme e dimensões rigorosas de 15x15 cm. 

Além do revestimento da fachada, com maior visibilidade na obra, o azulejo surge também na 
caixa de escadas [Fig. 229], através de um lambrim que percorre todos os paramentos entre pisos. 
O murete da caixa de escadas foi desenhado segundo a dimensão do azulejo, do rodapé e do 
capeamento em mármore. No entanto, para obter um revestimento contínuo, na transição entre 
as cotas dos patamares, o azulejo teve de ser recortado de forma a adaptar-se aos diferentes 
desfasamentos.
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Fig. 230 - Fachada a norte, Complexo Residencial da Boavista, Porto, 1990-1998 
Fig. 231 -  Fachada a poente
Fig. 232 -  Fachada a sul

Fig. 233 - Relação do friso em mármore com o peitoril dos vãos   
Fig. 234- Pormenor de acabamento do revestimento com os vãos
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EXTERIOR
Revestimento integral de paramentos 

O Complexo Residencial da Boavista é a primeira obra onde Siza aplica o azulejo como 
revestimento integral de paramentos exteriores.
 
O azulejo com 15x15 cm, de cor branco, foi aplicado nas fachadas a norte e a poente [Fig. 230 
e 231], assim como no interior das varandas a sul [Fig. 232], no intuito de captar a intensidade e 
as variações de luz, oferecendo ao final do dia um maior dinamismo e reflexão dos paramentos 
ondulados. O revestimento surge após um embasamento em pedra, que marca a zona comercial, 
sendo interrompido por frisos horizontais em pedra com a altura dos azulejos e na continuidade 
dos peitoris das janelas [Fig. 233], oferecendo um desenho peculiar à fachada, salientando os 
rasgamentos e horizontalidade das janelas dos pisos destinados à habitação.

No que se refere ao detalhe construtivo, o azulejo foi estudado de forma a atender ao desenho e à 
modulação dos paramentos, através da adoção de uma técnica de assentamento da peça azulejar 
sobre placagem de betão. Deste modo, foram utilizadas placas com 60x90 cm, que correspondem 
à colocação de 4x6 azulejos, optando por deixar a junta aberta na separação entre as peças de 
betão. De acordo com Madureira (2018), as placas foram desenhadas de forma a que a sua união 
fosse ténue e coincidisse com a dimensão da junta entre azulejos, o que permitiu criar uma leitura 
homogénea do revestimento. Porém, atualmente, não se consegue observar a rutura das placas de 
betão, possivelmente, por terem sido posteriormente tomadas as juntas, pelo facto do revestimento 
ter relevado ao longo do tempo um craquelet no vidrado.

Contudo, nesta obra, os arquitetos demonstram, talvez não propositadamente, a ideia de emoldurar 
o azulejo, pelo facto de utilizarem a pedra para executar os remates entre planos e na sua relação 
com os vãos [Fig. 234], anulando, deste modo a dificuldade na solução de peças de acabamento. 
Além disso, associa-se esta opção com as molduras em cantaria das janelas das casas burguesas 
do Porto, evidenciadas por Álvaro Siza (Machabert e Beaudouin, 2009: 220), quando se refere à 
aplicação do azulejo em Portugal.
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Fig. 235 - Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses, 1990-1997
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3.1.15. Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses  
Data: 1990-1997

Localização: Marco de Canaveses

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm; cantoneiras retas; azulejo com relevo

Cor: Tonalidade de branco

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

A Igreja de Santa Maria (Marco de Canaveses, 1990-1997) construída para a diocese de Santa 
Marinha dos Fornos destaca-se da sua envolvente, em primeiro lugar pela sua posição alta e 
imponente na cidade, assim como pela sua volumetria ortogonal de formas puras e claras, 
realçadas  pela monumentalidade da cor branca. A particularidade desta obra é a sua relação com 
o contexto, a topografia e a luz gerada pelos seus espaços.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial e integral de paramentos interiores, 
associado à base de expressão artística.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

É na Igreja de Santa Maria que a aplicação do azulejo adquiriu maior visibilidade e destaque na 
obra de Siza e onde este material alcança uma expressividade nunca antes experimentada na obra 
deste autor. 
O azulejo marca grande parte dos paramentos interiores, através de um lambrim de azulejo de 
tonalidade branca7 de 14x14 cm [Fig. 235], de produção artesanal pela Fábrica Viúva Lamego.

Era necessário um rodapé resistente, que obviasse aos problemas de limpeza e manutenção. 

[...] Pensei então no azulejo que, produzido artesanalmente, conservava uma superfície 

levemente irregular; isso permite reflexos particulares de luz, enquanto que as juntas, que 

são deixadas vazias, manifestam uma presença sensível. (Siza, 2015: 63-65).

A aplicação do material veio reforçar a luminosidade do espaço, criando várias dinâmicas devido 
à sua superfície irregular, permitindo que o revestimento adquira várias expressões, de cor e de 
brilho, ao longo do dia.
Como referenciado pelo autor, as juntas entre azulejos não foram tomadas, podendo criar-se um 
vazio e um impacto expressivo na leitura do edifício. No entanto, com o objetivo de amenizar 
o efeito impactante do vazio das juntas, e para que não houvesse a sensação de interrupção do 
revestimento, as arestas dos azulejos foram vidradas manualmente, permitindo a entrada de luz 

7  Particularmente, pela sua produção artesanal o azulejo da Fábrica Viúva Lamego apresenta caraterísticas muito parti-
culares na coloração do produto. Neste caso, o azulejo insere-se na gama de branco, podendo variar a sua tonalidade se-
gundo os diferentes tempos de cozedura, permitindo oferecer ao azulejo expressões e cores bastante distintas. [Anexo F]
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Fig. 242 e 243 - Desenho do revestimento azulejar em simbose com os elementos que compõem o espaço 
Fig. 244 - Solução de acabamento do revestimento

Fig. 240 e 241 - Pormenor do remate entre planos com azulejos em cantoneira reta

Fig. 237 e 238 - Desenho do lambrim segundo o desenho do lambrim em mármore e o vão
Fig. 239 - Pormenor da relação com o vão

Fig. 236 - Revestimento parcial do paramento
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nas juntas e a reflexão da luz nos vazios (Jarego, 2017).

No que se refere a soluções de remates, foi este edifício o que permitiu um maior desenvolvimento 
e experimentação na aplicação do azulejo, resultado de um trabalho cuidadoso e pormenorizado 
na resolução de transições, podendo-se mesmo afirmar, que se trata da obra modelo para edifícios 
posteriores. Segundo Siza (2015: 65), Trabalhei intensamente na relação, encontro e transição 
entre materiais.

No edifício, observa-se o desenho detalhado da conexão entre os vários materiais - o azulejo, 
a madeira e a mármore. As particularidades destas transições podem ser observadas na forma 
como o revestimento é interrompido por um friso em mármore, que se desenvolve com base na 
altura do lambrim também em mármore, interligando-se com o vão horizontal, como se tratasse 
de uma linha modeladora [Fig. 236 - 239]. Os encontros peculiares entres estes materiais ganham 
destaque através da proporção minuciosa dos vários elementos, isto é, na proporção dos azulejos 
em cantoneira reta, na resolução das esquinas, com a dimensão da pedra mármore [Fig. 240 e 241].

Na zona do altar, Siza aplica um rodapé em mármore, da mesma dimensão do azulejo, evidenciando 
o seu desenho particularmente na relação entre cotas, através da transição dos vários materiais 
e da sua relação com o desenho do espaço [Fig. 242 e 243]. Nos casos em que o revestimento 
azulejar é interrompido na transição entre planos, Siza aplica um acabamento em mármore da 
mesma altura do lambrim [Fig. 244].  
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Fig. 245 - Capela Batismal, Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses, 1990-1997 Fig. 249 - Desenho do lambrim segundo o desenho do lambrim em mármore e o vão
Fig. 250 - Pormenor dos azulejos relevados

Fig. 246 - Capela Batismal

Fig. 247 -  Pormenor do desenho da peça de remate em simbose com a dimensão da mármore
Fig. 248 - Solução de remate na transição de planos
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Revestimento integral de paramentos 

A par da solução em lambrim, na nave de celebração eucarística, o autor recorre ao mesmo 
material para o revestimento integral dos paramentos da Capela Batismal, com cerca de 16,50m  
de altura [Fig. 245].

O revestimento azulejar surge após um embasamento em mármore [Fig. 246], ao nível do aplicado 
na nave da igreja, criando relações com a abertura de vãos interiores e exteriores, assim como 
com o acabamento da pedra [Fig. 247]. A par das soluções de remate para o lambrim, com azulejo 
em cantoneira reta na transição entre planos [Fig. 248], destaca-se neste espaço a conexão do 
azulejo entre o plano horizontal e o vertical na parede de acesso à capela, através do uso da mesma 
peça, contribuindo, assim, para o desenho de um revestimento contínuo, articulado com o os 
paramentos rebocados da nave [Fig. 249].

Além da pormenorização minuciosa da transição de materiais, este espaço é marcado pela beleza  
que o revestimento azulejar de superfície irregular, consequente da sua produção artesanal, concede 
ao espaço, através do diálogo que estabelece com as entradas de luz, que vão variando segundo  a 
intensidade do sol. A estética deste azulejo concebe ao revestimento múltiplas linguagens, criando 
diferentes dinâmicas e atmosferas, ou como refere Higino (2008: 130), [...]  ajuda a criar um 
espírito do lugar [...].

Outra particularidade do espaço, exclusiva na obra do autor, é a colocação de um azulejo com uma 
cruz relevada na entrada na capela junto ao embasamento [Fig. 250], demonstrativo do nível de  
detalhe do autor e que passa despercebida ao observador.
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Fig. 251 - Batismo de Cristo, Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses, 1990-1997
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Expressão artística
Integrada no revestimento

No revestimento da Capela Batismal, Álvaro Siza recorre ao desenho sobre o azulejo, através 
da execução de um painel com cerca de 6 m de altura para o paramento de transição do espaço 
para a zona de culto [Fig. 251]. Na sua relação com o espaço, com cerca de 16,50 m de altura, as 
figuras possuem uma forte presença e destaque, quer pela sua dimensão, quer pelo contraste entre 
o revestimento em azulejo branco e a cor negra da linha do desenho. Através da figuração, Siza 
pretende reforçar a funcionalidade do espaço através da representação bíblica do batismo.

De acordo com o autor:

Estas personagens, que em conjunto representam o baptismo de Cristo, são de uma 

importância decisiva, neste espaço excepcional, alto e estreito, e serão estilizadas de modo a 

que não resultem excessivas. Terão uma presença muito forte, num azul escuro ou em preto, 

de modo a ressaltarem no azulejo branco. Já terminei os desenhos, mas não tive coragem de 

dar início à realização: tenho ainda necessidade de tempo. (Siza, 2015: 65)
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Fig. 255 e 256 - Solução de remate entre planos 
Fig. 257 - Resolução do desfasamento do revestimento entre cotas

Fig. 252 - Parque de estacionamento, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 1991-1999

Fig. 253 - Revestimento em lambrim adaptado aos paramentos curvos
Fig. 254 - Pormenor
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3.1.16. Museu de Arte Contemporânea de Serralves

Data: 1991-1999

Localização: Porto

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm e curvo

Cor: Tonalidade de branco

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Porto, 1989-1999) está implantado no jardim 
da Quinta de Serralves, um espaço verde de caráter icónico da cidade, resultado da extensão da 
Casa de Serralves, onde se instalou inicialmente o museu de arte contemporânea. Apesar da sua 
exceção, o edifício surge no jardim de forma discreta e intimista, através de uma volumetria de 
linhas claras e abstratas. Por outro lado, a sua localização deve-se ao baixo impacto pretendido 
para o espaço, quer pela inexistência de árvores, quer pela proximidade com a avenida. 

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos 

Curiosamente, neste museu o azulejo surge aplicado com maior visibilidade no revestimento 
parcial dos paramentos e pilares do estacionamento [Fig. 252, 253 e 254], utilizando peças lisas 
e curvas de tonalidade branca, com 14x14 cm, da marca Viúva Lamego, aplicadas sem juntas 
betumadas. Para evitar os danos provocados pelos automóveis e proteger os revestimentos das 
paredes e pilares, Siza interrompe as fiadas para aplicar uma faixa em aço inox, com a largura dos 
azulejos, a cerca de 30 cm do chão e à altura média dos para-choques. O pavimento é revestido a 
granito cinza escuro. Um rodapé no mesmo material do pavimento define a altura de assentamento 
do lambrim em azulejo. A proteção em aço inox tem um acabamento a jato de areia que lhe 
confere uma configuração próxima do granito, contribuindo para conferir unidade ao conjunto. Os 
materiais utilizados correspondem a exigências de durabilidade e qualidade, próprias do edifício a 
que se destinam, a forma como como se compõem não deixa de responder a requisitos funcionais.

Relativamente aos detalhes e, concretamente às soluções de remates entre planos, Siza recorre 
a peças em mármore, que permitem resolver as esquinas do edifício [Fig. 255 e 256]. Porém, 
tal como nas escadas do Complexo Residencial da Boavista, nos casos ao encontro de planos 
com diferentes pendentes, ou seja, quando o revestimento da rampa encontra os pisos, o seu 
desfasamento é resolvido através de peças de diferentes dimensões e formas [Fig. 257].
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Fig. 260 - Sala, Zona habitacional

Fig. 258 - Átrio de entrada, Edifício Câmara Chaves, 1991-1996 
Fig. 259 - Átrio de pisos
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3.1.17. Edifício Câmara Chaves

Data: 1991-1996

Localização: Lisboa

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm 

Cor: Tonalidade de branco

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

O projeto para Edifício Câmara Chaves (Lisboa, 1991-1996), insere-se no plano de reestruturação 
do Chiado, após o incêndio de 25 de Agosto de 1988. Álvaro Siza à data era um arquiteto 
conceituado no estrangeiro e galardoado com alguns prémios, sendo assim convidado pela Câmara 
de Lisboa para dirigir a recuperação da área sinistrada. O plano de Siza apoiou-se na preservação 
da linguagem da arquitetura pombalina, sendo apenas o interior do edifício alvo de transformação 
e modernização, apresentando uma proposta do autor.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

Nesta obra, Álvaro Siza reveste os paramentos do átrio da entrada [Fig. 258], dos pisos [Fig. 
259] e de parte de uma sala do apartamento do promotor da obra [Fig. 260], com um lambrim 
em azulejo de 14x14 cm de produção artesanal da fábrica Viúva Lamego. Nas palavras de Siza 
(Machabert e Beaudouin, 2009: 220), a utilização deste material deve-se à sua aplicação recorrente 
nos edifícios da zona, ou seja, da Baixa Pombalina, durante os séculos XVIII e XIX.
Nas zonas sociais, nomeadamente na entrada e nos corredores, o autor aplica um rodapé e um 
friso em mármore enquadrando o revestimento azulejar. O friso surge articulado com o remate 
dos vãos, permitindo absorver os pequenos desfasamentos de dimensão do revestimento azulejar, 
que podem ocorrer, dada a quantidade de elementos arquitetónicos do espaço [Fig. 259]. 
Na zona privada, tal como na Casa Maria Margarida, o azulejo é aplicado nas paredes junto à 
lareira de um espaço de estar [Fig. 260]. Neste caso, o lambrim é composto por um embasamento 
de mármore, aplicado em quadrícula, reproduzindo subtilmente a forma do azulejo, e por um friso 
em metal que separa os dois materiais.
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Fig. 261 - Átrio, Edifício Câmara Chaves, Lisboa, 1991-1996
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Expressão artística
Integrada no revestimento

Nos paramentos do átrio de entrada do edifício, Álvaro Siza concebe um desenho integrado no 
próprio revestimento azulejar [Fig. 261]. De acordo com Siza (Machabert e Beaudouin, 2009: 
220), esta proposta surge na sequência de um pedido do cliente, de algo diferente no espaço de 
entrada. O que teve como resultado um esboço da cidade de Lisboa, fazendo alusão à zona de 
implantação do edifício, numa representação simbólica da história do local. 
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Fig. 264 e 265 - Solução de remate entre planos 
Fig. 266 - Pormenor do revestimento em contacto com o piso

Fig. 262 - Parque de estacionamento, Edifício Grandella, Lisboa, 1991-1999

Fig. 263 - Revestimento parcial de paramentos adaptado às diferenças de cota
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3.1.18. Edifício Grandella

Data: 1991-1999

Localização: Lisboa

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm 

Cor: Tonalidade de branco

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

O Edifício dos Armazéns Grandella (Lisboa, 1991-1999), com projeto inicial de Georges Demaye 
em 1907, segundo uma linguagem marcadamente parisiense. Trata-se de um edifício que colapsou 
no incêndio de 25 de Agosto de 1988. Tal como em outros edifícios do plano para a recuperação 
do Chiado, Siza baseou-se na conservação e restauro da fachada e na alteração do interior para 
finalidades comerciais e serviços.  

Nesta intervenção o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos 

Nesta obra, Siza aplica o azulejo como revestimento parcial dos paramentos do parque de 
estacionamento com azulejo artesanal de 14x14 cm, de cor branco, da marca Viúva Lamego. 
O autor recorre a um conjunto de materiais de revestimento aplicados à data da mesma forma 
que no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, consistindo da colocação de uma proteção 
em chapa de inox no perímetro dos paramentos e pilares [Fig. 262]. Contudo, nesta obra Siza 
aplica um revestimento com uma altura maior, que decorre do desenho dos vários elementos 
existentes no espaço, tais como a iluminação nos topos dos paramentos e os vários equipamentos 
de parqueamento, e que se vai adaptando às diferenças de cota [Fig. 262 e 263]

Relativamente à conceção de remates entre planos, o autor recorre a cantoneiras e a rodapés em 
inox, o que permitem uma maior durabilidade do revestimento aos impactos dos automóveis e às 
máquinas de limpeza [Fig. 264, 265 e 266].
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Fig. 268 - Tipologia de azulejos 
Fig. 269 -  Relação do do revestimento azulejar com a variação da luz

Fig. 270 - Relação do lambrim em azulejo retangular liso com os patamares de escada
Fig. 271 - Transição entre o revestimento

Fig. 267 - Estação de Metro Baixa-Chiado, Lisboa, 1992-1998
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3.1.19. Estação de Metro Baixa-Chiado
Data: 1992 - 1998

Localização: Lisboa

Azulejo: quadrado liso 14x14cm; retangular biselado 7x14 cm; quadrado biselado 7x7 cm; retangular liso 7x14 cm; cantoneira 

convexa 14x4 cm

Cor: Tonalidade de Branco

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

A Estação de Metro Baixa-Chiado (Lisboa, 1992-1998) foi construída na zona do plano de 
recuperação da área sinistrada do Chiado. A estação foi pensada durante os grandes projetos 
urbanos das infraestrutura do metropolitano de Lisboa, como plataforma de distribuição da zona 
histórica. No entanto, a particularidade desta obra é o seu desenvolvimento totalmente debaixo de 
terra, destacada pela forma como articula as duas partes da cidade.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento de paramentos e tetos interiores.

INTERIOR
Revestimento de paramentos e tetos

No que se refere ao revestimento azulejar, trata-se de um edifício que adota uma linguagem 
diferente das restantes obras de Siza, assumindo-se como uma exceção, pelo revestimento total 
do seu espaço interior [Fig. 267], bem como pela escolha de outro tipo de azulejos pouco usados 
por este autor, como os retangulares lisos e os biselados. A obra preserva o plano inicial de 
Keil do Amaral, da segunda metade do século XX, para o metropolitano de Lisboa, no que diz 
respeito à escolha do azulejo para o revestimento dos paramentos. No entanto, Siza apresenta 
uma configuração e uma linguagem distinta na sua aplicação em espaços urbanos com estas 
caraterísticas, quer pelo confronto com outras estações de metro de Lisboa, quer com a sua obra 
posterior, a Estação de Metro de São Bento (Porto, 1996-2004).

Em Lisboa, Siza utiliza cinco tipos de azulejo de cor branca, o quadrado liso e biselado, o 
retangular liso e biselado [Fig. 268], e a cantoneira convexa. Nesta estação, a aplicação dos vários 
tipos de azulejo surgem associados à diferenciação de cada espaço ou revestimento. Os azulejos 
retangulares lisos e biselados são aplicados no percurso, entre as entradas, à cota mais alta, e o cais 
de embarque, revestindo a cobertura abobadada desde os paramentos até ao teto. Aqui, o autor 
faz a distinção entre os dois tipos de azulejo, enquanto que o liso é aplicado numa escala próxima 
do utente, em forma de lambrim, o biselado surge no revestimento do resto dos paramentos, até 
ao teto, acelerando, assim, o efeito túnel. Este efeito é reforçado através da reflexão e da relação 
claro/escuro incididos no azulejo, provocados pela luz artificial do espaço, que pode variar desde 
a amarelada à branca, provocando uma atmosfera dourada ou mesmo um aspeto mais frio e 
azulado [Fig. 269]. No lambrim, o revestimento com azulejo retangular liso tem a altura de cerca 
de um metro, passando, por vezes, a conter apenas uma fiada [Fig. 270], decorrente da  sua 
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Fig. 272 - Entrada pela Rua do Crucifixo
Fig. 273 - Entrada pela Rua Garrett

Fig. 274, 275 e 276 - Solução de remates entre planos
Fig. 277- Pormenor
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adaptação à arquitetura e ao desfasamento dos patamares das escadas. Para além destes aspetos, 
Siza cria uma simbiose entre as duas tipologias de azulejo, através da sua relação na transição 
do material entre fiadas, onde o azulejo é redimensionado, através de azulejos quadrados lisos e 
biselados [Fig. 271], de modo que as tipologias produzam a dimensão de uma peça retangular.
O azulejo de formato quadrado, branco e dourado, com intervenções plásticas de Ângelo de 
Sousa, é apenas aplicado nas entradas. Na Rua do Crucifixo é aplicado sobre o lambrim de azulejo 
retangular liso, enquanto que no resto do paramento e do teto Siza aplica o azulejo quadrado [Fig. 
272]. Já, na entrada à cota mais alta, na Rua Garrett, o material é apenas aplicado no revestimento 
do teto [Fig. 273].
Para a solução de remates, na mudança de planos e na resolução de ângulos, o autor utiliza 
o azulejo em cantoneira convexa, de forma a minimizar o efeito esquina, assim como quando  
pretende produzir o efeito de continuidade do revestimento através da alteração do azulejo 
biselado para o liso [Fig. 274 - 277].
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Fig. 279 - Interior do lote
Fig. 280 - Reflexão do revestimento azulejar, edifícios na Rua António Maria Cardoso

Fig. 278 - Complexo residencial e comercial Terraços de Bragança, Fachada Rua do Alecrim, Lisboa, 1992-2004
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3.1.20. Complexo Residencial e Comercial Terraços de Bragança

Data: 1992 - 2004 

Localização: Lisboa

Azulejo: quadrado liso 14x14cm; cantoneira reta 

Cor: cinza, amarelo, azul escuro e azul claro

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

A proposta do projeto para o Complexo Residencial e Comercial Terraços de Bragança (Lisboa, 
1992-2004), surge no decorrer do plano de reestruturação do Chiado. Implantado numa zona 
consolidada de traços pombalinos e marcas da muralha fernandina do início do século XIV, Siza 
procurou estabelecer um diálogo entre contexto urbano, os elementos históricos pré-existentes e 
a modernidade do novo edifício, com base numa linguagem arquitetónica próxima da pombalina 
reforçada através da utilização de materiais correntes (Poveda, 2008: 88). Nesse sentido, Siza 
consegue respeitar o contexto urbano e local, impondo a sua marca de modernidade subtil, sem 
entrar em confronto com a envolvente.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento integral de paramentos exteriores.

EXTERIOR
Revestimento integral de paramentos

O complexo é constituído por cinco edifícios revestidos em azulejo e pedra de Lioz, que ocupam 
um lote com frente para a Rua do Alecrim e para a Rua António Maria Cardoso [Fig. 278 e 279].
Para as fachadas dos três edifícios na Rua do Alecrim, o autor determinou a distinção de funções 
a partir da seleção dos materiais. O azulejo de 14x14 cm, de produção artesanal, assume o 
protagonismo do revestimento dos paramentos na zona habitacional, enquanto que a zona comercial 
é revestida em pedra de Lioz. Na Rua António Maria Cardoso, os edifícios são destinados apenas 
à habitação, pelo que nesta fachada, a pedra de Lioz é apenas aplicada num embasamento.

A particularidade desta obra é que cada bloco possui um azulejo de cor diferente, que advém da sua 
localização, isto é, da sua relação com a orientação solar e geográfica, da relação com a cidade e o 
Rio Tejo. Para a seleção de cores, tal como no Pavilhão de Portugal para a Expo´98, Siza contou 
com a ajuda de Manuel Cargaleiro, que através de alguns estudos, em conjunto com a fábrica 
Viúva Lamego, permitiram analisar as tonalidades do azulejo da cidade de Lisboa (Jarego, 2017). 
O azulejo foi estudado de forma a tirar partido das suas potencialidades estéticas, no que se refere 
ao brilho, à reflexão e à profundidade da cor. A cor assume um papel preponderante na leitura 
dos edifícios ao longo do dia, quer pelo diálogo que estabelece com a envolvente, num processo 
de adjetivação da arquitetura, quer no dinamismo que proporciona à fachada de cada bloco, 
através de colorações diferentes e reflexos irregulares, próprios da fabricação artesanal [Fig. 280]. 
De acordo com Pais e Jarego (2017), Siza optou por criar, através do revestimento dos  paramentos 
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Fig. 282, 283 e 284 - Pormenor do revestimento no remate com a caixilharia
Fig. 285 - Relação do friso em mármore com os vãos

Fig. 281 - Esboços de Álvaro Siza para o revestimento da fachada do edifício
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em azulejo, uma superfície refletora que se adaptasse ao movimento do sol e que permitisse definir 
várias cambiantes de luz e cor durante o dia. Deste modo, os azulejos cinza foram aplicados nos 
blocos a norte, com uma orientação nascente-poente, numa possível relação com o nascer e pôr 
do sol, o que faz com que, por vezes, o material obtenha um tom dourado, tal como o bloco 
com azulejo de cor amarela na Rua António Maria Cardoso. Enquanto que na Rua do Alecrim, 
nos edifícios a sul, o azulejo tem tonalidades de azul, numa relação com o rio e com o céu.

  
Apesar das potencialidades estéticas do azulejo aplicado, Siza revela a sua inquietação de apenas 
poder observar o resultado final do revestimento após a conclusão da obra e a retirada dos panos.

[...] eu até ao fim tinha pânico, porque hoje cobrem as fachadas com aqueles panos que o 

arquitecto até ao final não pode ver o resultado. E tampouco poderia mudá-lo, porque hoje 

nada se pode mudar na construção, que é uma limitação tremenda, há que imaginar tudo e 

escolher por catálogo. E Eu estava em pânico, porque juro não sabia se ia sair uma porcaria 

ou se sairia muito bem. Descobriu-se aquilo e gostei do resultado, porém é diferente de hora 

para hora, porque depende da luz e dos reflexos. Aquilo reflete muito durante o dia [...] as 

cores são completamente diferentes. Há um azulejo azul escuro e outro claro e há horas em 

que os tons são iguais. Ou o cinzento que, com o sol, se vê totalmente prateado ... de maneira 

que há uma enorme variação de tonalidades. (Siza in Somosa, 2007: 86-87).

No que diz respeito à solução de remates e à relação com outros materiais aplicados nas fachadas, 
o azulejo em cantoneira reta, frequentemente usado na sua obra para resolver a continuidade do 
revestimento entre planos, é aplicado neste edifício com outro grau de detalhe. Através das peças 
especiais8 - cantoneira reta e de três faces, desenhadas e produzidas propositadamente para a obra, 
permitindo desenhar delicadamente o encontro do azulejo [Fig. 281]  com a  padieira e a caixilharia 
de madeira. O arquiteto recorre a uma peça com a mesma dimensão do mármore, criando, assim, 
uma moldura nos vãos, que permitem uma linguagem uniforme através do prolongamento dos 
materiais de revestimento [Fig. 282, 283 e 284]. 
Por outro lado, tal como no Complexo Residencial da Boavista, no Porto, o autor recorre ao friso 
em mármore para marcar as soleiras dos vãos nos edifícios com frente para a Rua do Alecrim, 
permitindo resolver possíveis desfasamentos do revestimento azulejar e criar uma relação com a 
linguagem pombalina dos edifícios envolventes [Fig. 285].

8 Segundo Jarego (2017), podem-se encontrar nesta obra cerca de cem peças especiais, que permitem resolver 
solicitações específicas do desenho de arquitetura. 



170 | O azulejo na obra de Álvaro Siza

Fig. 287 - Pormenor da clarabóia

Fig. 286 - Complexo residencial e comercial Terraços de Bragança, Fachada Rua do Alecrim, Lisboa, 1992-2004
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3.1.21. Edifício Revigrés

Data: 1993 - 1997

Localização: Águeda

Azulejo: Desconhecido

Cor: Desconhecido

Origem: Desconhecido

Produção / Técnica: - / -

O Edifício Revigrés (Águeda, 1993-1997) foi projetado como sede da empresa de produção de 
revestimentos e pavimentos cerâmicos para funcionar como salão de exposições e administração.
O novo corpo estabelece uma relação com o edifício fabril existente, através de uma galeria 
elevada.

Nesta obra o azulejo foi possivelmente aplicado como revestimento pontual no exterior.

EXTERIOR
Revestimento pontual de paramentos

Apesar das indefinições referenciadas anteriormente da aplicação do azulejo no revestimento 
exterior da clarabóia, avança-se com algumas considerações analisadas e interpretadas da sua  
possível colocação. mencionada na entrevista de Machabert e Beaudouin (2009: 220).
Observando a clarabóia percebe-se que existe uma quadrícula, provavelmente consequência da 
extração de um revestimento azulejar [Fig. 286 e 287]. 
Além do caráter estético e decorativo da possível aplicação do azulejo esta poderá ter salientado, 
caso fosse de produção da fábrica, o produto, tratando-se assim de um elemento expositivo exterior.
O revestimento foi aplicado na diagonal de forma a adaptar-se à curvatura da clarabóia.
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Fig. 289 - Fachada interior nascente, Pavilhão de Portugal Expo´98, Lisboa, 1995-1998

Fig. 288 - Fachada exterior poente, Pavilhão de Portugal Expo´98, Lisboa, 1995-1998

Fig. 290 - Fachada interior poente, Pavilhão de Portugal Expo´98, Lisboa, 1995-1998

Fig. 291 e 292 - Desenhos de Siza

Fig. 293 - Comparação do revestimento cinza às tonalidades da pedra de lioz dos pórticos

Fig. 294 e 295 - Revestimentos dos tetos 
Fig. 296- Moldura do revestimento azulejar
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3.1.22. Pavilhão de Portugal, Expo´98

Data: 1995-1998

Localização: Lisboa

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm

Cor: cinza, azul e verde

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal /  Faiança

O Pavilhão de Portugal (Lisboa, 1995-1998), foi projetado como sede da representação portuguesa 
na Exposição Mundial de 1998. A ideia do edifício é representar uma imagem forte e caraterística 
de Portugal, destacada pela sua forma monumental e pela pala da praça cerimonial. Um projeto 
discreto de linhas fortemente horizontais, que se contrastam com os edifícios da envolvente, 
através de uma linguagem leve, oposta à solidez simples da fachada a sul de referências clássicas. 

O azulejo surge nesta obra predominantemente aplicado como revestimento integral de paramentos 
exteriores.

EXTERIOR
Revestimento integral de paramentos

No Pavilhão de Portugal, Siza decidiu [...] preencher completamente os pórticos com muros 
revestidos em azulejos, para manter a sensação de recinto fechado, deixando apenas portas para 
a paisagem e de diferentes dimensões. [Fig. 288, 289 e 290] (Siza in Curtis, 2000: 232). Segundo 
um esboço do arquiteto [Fig. 291 e 292], houve a hipótese de colocar azulejo na fachada de 
colunatas orientada a sul, para o espelho de água, e na face interior da pala. É a partir desta obra 
que o autor tem o primeiro contacto com a aplicação do azulejo artesanal de cor da  Fábrica Viúva 
Lamego no revestimento integral dos paramentos exteriores. 

Para a escolha das cores, Álvaro Siza contou com a colaboração de Manuel Cargaleiro, que procurou 
alcançar as tonalidades do verde e do vermelho, através da sobreposição de vários vidrados, 
permitindo oferecer ao azulejo uma relação de claros e escuros, segundo diferentes matizes e 
transparências de cor. De acordo com Pais e Jarego (2017), as duas cores estão associados às cores 
da bandeira nacional portuguesa. No entanto, o revestimento verde, do pórtico exterior da praça 
cerimonial, tem uma relação com o espelho de água, que permite, tal como no Jardim da Casa de 
Serralves espelhar o ondular das águas. Segundo Jarego (2017), Siza teve uma relação muito próxima 
com a fábrica para chegar à escolha da tonalidade do revestimento, na procura da sua relação com a 
orientação solar, através da execução de uma maqueta, com folhas de formato A4, a partir do qual 
Siza pretendia explicar a forma como a luz incidia na fachada e como essa interagia com a água. 
Já, no revestimento cinza [Fig. 293], o autor procurou associá-lo à tonalidade da pedra de Lioz, 
utilizada no embasamento do edifício e no revestimento dos pórticos. (Pais, 2017 e Jarego, 2017).
Contudo, a particularidade do revestimento desta obra, é o azulejo dos paramentos passar para os 
tetos, no caso dos paramentos com azulejos de cor verde e vermelho [Fig. 294 e 1295], permitindo 
intensificar o dinamismo proposto por Siza. Além disso, a ideia de emoldurar o azulejo é aqui 
evidenciada pela cantaria no embasamento e na transição entre planos [Fig. 296].
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Fig. 297 - Corredores de distribuição, Reitoria da Universidade de Alicante, Espanha, 1995-1998
Fig. 298 -  Relação da caixilharia e o rodapé em mármore
Fig. 299 -  Pormenor do revestimento

Fig. 300 - Pormenor do revestimento
Fig. 301 - Pormenor do revestimento na transição entre planos
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3.1.23. Reitoria da Universidade de Alicante 

Data: 1995-1998

Localização: Alicante, Espanha

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm; cantoneira reta

Cor: Tonalidade de branco

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

A Reitoria da Universidade de Alicante (Alicante - Espanha, 1995-1998) mostra a tendência do 
arquiteto para a linguagem de volumes simples e puros, marcados pela horizontalidade e pelo 
caráter estético e unitário de paramentos brancos. Além disso, Siza desenha um espaço fechado 
semelhante a uma fortaleza. Um edifício desenvolvido essencialmente para o seu interior através 
de galerias que remetem para um contexto clássico, já presente na Escola Superior de Setúbal e no 
Pavilhão de Portugal, segundo uma ideia de colunata clássica, mas com formas retilíneas. 

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos, em forma de 
lambrim, no interior e no exterior.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

No interior da Reitoria, os materiais reforçam o caráter funcional dos diferentes pisos, através da 
distinção dos espaços públicos e privados pela utilização do azulejo nos paramentos dos corredores 
do piso térreo, e do mármore e da madeira, nos percursos administrativos e gabinetes do piso 
superior. Deste modo, o azulejo surge no revestimento dos paramentos do piso térreo através 
da forma de lambrim [Fig. 297]. O autor aplica um azulejo liso de cor branco de 14x14 cm, de 
produção artesanal. O material é aplicado como acabamento das paredes estucadas, confinado por 
um rodapé, com a dimensão da caixilharia de madeira [Fig. 298], e por um friso de 1 cm de pedra 
mármore [Fig. 299 e 300] (Carrasco, Pastor e Mira, 2010: 51).  
Na transição entre planos, Siza recorre a peças em cantoneira reta, com aproximadamente 3 cm 
[Fig. 301], no entanto, em algumas situações a peça possui uma dimensão maior, de forma a 
adaptar-se ao revestimento.
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Fig. 307 e 308 - Detalhe do revestimento na transição entre planos

Fig. 305 - Entrada principal, Relação com a rua
Fig. 306 - Interior da galeria

Fig. 302 - Pátio central, Retoria da Universidade de Alicante, Alicante, Espanha, 1995-1998
Fig. 303 e 304 - Galerias do pátio 



O azulejo na obra de Álvaro Siza | 177

EXTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

Tal como no interior, nas galerias do pátio exterior do edifício, Siza aplica um lambrim com 1,80m  
de altura, revestido a azulejo [Fig. 302, 303 e 304]. Ainda que interrompido pela caixilharia, Siza 
cria uma analogia através do prolongamento do revestimento no exterior e no interior, permitindo 
uma linguagem contínua entre os dois espaços.
Assim como o revestimento no interior, considera-se que a aplicação do azulejo no exterior pode 
ser encarada como estruturador de um percurso, pela forma como o lambrim faz a relação entre os 
espaços de transição com a rua [Fig. 305 e 306] e as galerias do pátio central, envolvendo-o tanto 
no piso térreo como no superior, com azulejos lisos brancos.

 
O detalhe mais peculiar e caprichoso desta obra é a aplicação de um perfil em pedra mármore na 
transição na esquina da fiada superior do lambrim [Fig. 307 e 308], reproduzindo a dimensão da 
peça em cantoneira reta em azulejo, rompendo, assim, com a homogeneidade do revestimento 
azulejar do pátio.
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Fig. 310 - Desenho do lambrim

Fig. 311 - Adaptação do revestimento à estrutura pré-existente

Fig. 309 - Átrio de entrada, Edifício Administrativo do Porto de Leixões, Leça da Palmeira, 1995-2001 
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3.1.24. Edifício Administrativo do Porto de Leixões 

Data: 1995-2001

Localização: Leça da Palmeira

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm; cantoneira reta

Cor: Tonalidade de branco

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

O projeto para o Edifício Administrativo do Porto de Leixões (Leça da Palmeira, 1995-2001) 
surge de um processo de remodelação de um antigo edifício de armazém, localizado em Leça 
da Palmeira, tendo por objetivo centralizar no local todos os serviços portuários e aduaneiros da 
Alfândega do Porto (Sequeira, 2017: 84). 

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

O revestimento em lambrim é aplicado nos paramentos do espaço central do edifício, com pé 
direito duplo, demarcando a zona de entrada e de atendimento ao público [Fig. 309]. 

O autor utiliza um azulejo branco, de produção da fábrica Viúva Lamego, com as dimensões 
14x14 cm. O material foi assente sem junta betumada, sobre um rodapé de madeira, todavia, 
contrariamente ao que acontece na Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses, as suas laterais 
não foram vidradas. O revestimento é aplicado no mesmo plano da parede rebocada [Fig. 310], 
permitindo uma leitura contínua do paramento, embora com materiais de caraterísticas distintas.
Dada a necessidade de adaptação das peças azulejares às esquinas da estrutura pré-existente e da 
relação com os vãos interiores, Siza recorreu a azulejos em cantoneira reta, assim como ao ajuste 
da dimensão de algumas peças quadradas, de forma a resolver a transição entre planos e corrigir 
as falhas do material no revestimento [Fig. 311].

Contudo, dada a sua produção manual, segundo técnicas artesanais, o revestimento apresenta 
algumas variações de tonalidades, detetadas maioritariamente nas peças de remate, adquirindo 
um tom mais rosado, em consequência das diferentes cozeduras.
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Fig. 313 - Revestimento com alteração de tonalidades
Fig. 314 - Cozinha do Mosteiro de  Santa Maria de Alcobaça

Fig. 312 - Estação de Metro de São Bento, Porto, 1996-2005

Fig. 318 - Azulejo curvo
Fig. 319 - Azulejo de canto em cantoneira concâva
Fig. 320 - Azulejo de três faces

Fig. 316 e 317 - Remates para a transição entre planos

Fig. 315 - Estudos de Siza para a transição entre planos
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3.1.25. Estação de Metro de São Bento
Data: 1996-2005

Localização: Porto

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm; curvo; cantoneira reta, cantoneira de canto, cantoneira três faces  

Cor: branco, com diferenças de tonalidade com desenho a azul

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

A Estação de Metro de São Bento (Porto, 1996-2005) foi projetada sob a Avenida da Ponte, numa 
zona consolidada da cidade, inserindo-se no plano do Metro do Porto do arquiteto Eduardo Souto 
de Moura, que tem como objetivo dotar a cidade com um metropolitano. 

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento integral de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento integral de paramentos

Na Estação de Metro de São Bento, Álvaro Siza aplica no revestimento dos paramentos interiores 
azulejos lisos e curvos [Fig. 312], com as dimensões de 14x14 cm, de produção artesanal da 
fábrica Viúva Lamego.

Esta obra, apresenta uma linguagem diferente das restantes estações do metropolitano do Porto9, 
através de um revestimento com azulejos vidrados com sete tonalidades diferentes de branco, 
revelando, no local, uma leitura de azulejos em tons de cinza e verde [Fig. 313]. Segundo Jarego 
(2017), o autor pretendia que o revestimento azulejar alcançasse o mesmo efeito da cozinha do 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça [Fig. 314]. No entanto, para a sua produção foi necessária 
uma pesquisa e uma produção minuciosa para obter a mescla de brancos pretendida, só possível 
segundo diferentes temperaturas e tempos de cozedura do azulejo (Jarego, 2017). Conforme 
Castanheira (2007: 298), os materiais Nesta estação ganham outra alma: pela cor, pelos reflexos, 
pelo traço de grafitty refinado que convida à procura como se de um jogo ou brincadeira se 
tratasse. Uma ironia sempre desconcertante, mas séria e perene.
Nas soluções de transições entre planos, o arquiteto aplica azulejos em cantoneira reta, com 
variações de tamanho, que se vão adaptando ao desenho do edifício, permitindo criar uma leitura 
contínua e homogénea dos paramentos [Fig. 315, 316 e 317]. No entanto, para responder a essa 
necessidade, Siza desenhou novos remates, ou seja, peças especiais, que permitem solucionar casos 
mais específicos. Deste modo, o autor recorreu ao azulejo curvo [Fig. 318], para o revestimento 
dos pilares; à cantoneira côncava [Fig. 319], para a solução entre os planos ortogonais dos cantos; 
e à cantoneira de três faces [Fig. 320].

9  As restantes 81 estações foram desenhadas por Eduardo Souto de Moura, Adalberto Dias, Castro Calapez, José Bernardo 
Távora, José Gigante, Manuel Fernandes Sá, Rui Passos Mealha, Rogério Cavaca, Alcino Soutinho e João Álvaro Rocha.
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Fig. 323 -  Esboço de homem em movimento aplicado no paramento de entrada pela Rua das Flores

Fig. 321 e 322 - Exemplos dos esboços das pontes sobre o Rio Douro aplicados no revestimento
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Fig. 324 e 325 - Azulejo de figura avulsa

Expressão artística
Integrado no revestimento

Além do revestimento integral dos paramentos, o azulejo é também utilizado como base de 
expressão artística, com desenhos do autor esgrafitados a azul, que surgem nos paramentos de 
acesso aos cais de embarque, no piso inferior, e na zona de entrada, pela Rua das Flores.
No primeiro caso, Siza apresenta seis esboços das pontes sobre o Rio Douro [Fig. 321 e 322], 
numa possível evocação aos ícones da cidade, permitindo transmitir através do desenho o 
funcionamento da linha de metro, como elemento de ligação entre as duas margens do rio.
Já na zona de acesso à estação pela Rua das Flores [Fig. 323], o autor coloca um desenho de 
uma pessoa em movimento, incitando a agitação e a dinâmica do espaço pelos seus utentes. 
Deste modo, considera-se que esta figuração está assente na perspetiva e no caráter sinalético 
dado ao azulejo durante o século XVIII, através da figura de convite ou mesmo da forma mais 
inconsciente, que permite, num certo sentido, caraterizar uma ação ou uma intenção.

Azulejo individual ou figura avulsa

A par destas soluções em azulejo para o revestimento de paramentos destacam-se também peças 
individuais curvas, que surgem de forma pontual. Neste edifício, o autor utiliza estas peças nos 
pilares, através de azulejos curvos aplicados de forma aleatória, mas em relação com o olhar do 
utente, entre o 1,50 m e 1,65 m de altura, com apontamentos de gatos a correr, e pessoas estáticas, 
numa perspetiva simbólica de representar a movimentação dos utentes no espaço [Fig. 324 e 325]. 
Segundo Pais (2017: 39), Esta nota de humor destina-se aos que não têm pressa, aos que podem 
passear no local e procurar elementos aqui colocados e que remetem para uma certa lassidão e 
usufruto do que o tempo tem para nos dar.
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Fig. 326 - Balneários da Piscina da Quinta de Santo Ovídio, Lousada, 1997-2001



O azulejo na obra de Álvaro Siza | 185

3.1.26. Piscina Quinta de Santo Ovídio

Data: 1997-2001

Localização: Lousada

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm

Cor: verde, azul e amarelo com desenho a branco e azul

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

O projeto para a Piscina da Quinta de Santo Ovídio (Lousada, 1997-2001), insere-se numa 
proposta inicial, de 1989,  para a recuperação e reabilitação dos edifícios pré-existentes de caráter 
rural e do espaço exterior da quinta. Em 1997, Siza foi novamente contactado para o projeto de 
uma piscina coberta, um campo de ténis e uma capela, implantada no local onde outrora teria 
existido outra.

O edifício da piscina apresenta uma linguagem diferente do caráter rural da casa principal, 
desenvolvendo-se num volume horizontal, sem entrar em conflito com a pré-existência.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial e integral de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

Na zona de balneário [Fig. 326], Siza reveste os paramentos com um lambrim de azulejos verdes 
de produção artesanal. Em comparação com outros casos de utilização do material em espaços 
húmidos, nesta obra o azulejo ganha pela primeira vez uma pigmentação mais forte.
Além do caráter estético, transmitido pelo aspeto refletor e pelas variações tonais caraterísticas 
do azulejo artesanal, a relação com os materiais e o mobiliário é o que desperta maior interesse 
no desenho do espaço, através do detalhe e rigor na continuidade do revestimento azulejar com 
materiais de caraterísticas distintas. Deste modo, a dimensão do azulejo influenciou o desenho de 
vários elementos que compõem o espaço, quer dos elementos em cantaria e alvenaria, quer do 
próprio desenho do mobiliário, criando, assim, uma relação entre materiais.
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Fig. 331 e 332 - Efeitos da incidência solar no revestimento do paramento em azulejo amarelo

Fig. 101 - Entrada para a Galilé dos Apóstolos da Santíssima Trindade, Fátima, 2007
    

Fig. 327 - Piscina da Quinta de Santo Ovídio, Lousada, 1997-2001

Fig. 328 - Átrio de entrada do edifício
Fig. 329 -  Espaço de entrada na zona da piscina
Fig. 330 -  Relação do friso em mármore com o vão horizontal
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Revestimento integral de paramentos

Siza optou também pelo mesmo material para revestir os paramentos do percurso da zona da 
entrada principal até à piscina. Neste caso, o arquiteto aplica ao azulejo cores diferentes às do 
revestimento da zona do balneário, através de dois tons, o azul e o amarelo [Fig. 327].
O primeiro está relacionado com o percurso, de ligação da entrada à piscina, surgindo sobre um 
embasamento em mármore [Fig. 328]. Já, no paramento da antecâmara da piscina [Fig. 329], 
surge no revestimento um friso de mármore relacionado com a altura do vão horizontal da zona 
da piscina. Deste modo, Siza desenha através do friso o contorno dos paramentos revestidos a 
azulejo azul, sugerindo, de certa forma o movimento do utilizador desde a entrada no espaço até 
à água [Fig. 330]. Enquanto que o revestimento de cor amarela corresponde aos paramentos com 
maior incidência solar, devido à abertura de clarabóias na cobertura, permitindo que a atmosfera 
do espaço se transforme, segundo a variação e a intensidade do sol [Fig. 331 e 332].
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Fig. 333 e 334 - Revestimento com expressão artística. Piscina da Quinta de Santo Ovídio, Lousada, 1997-2001
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Expressão artística
Integrada no revestimento

Nas paredes junto à água da Piscina da Quinta de Santo Ovídio, revestidas a azulejo azul e 
amarelo, Siza desenhou duas figuras abstratas, a branco e azul, com a técnica de esgrafitado. A 
figuração propõe caraterizar a função do edifício, assim como os movimentos possíveis dos seus 
utilizadores na entrada na piscina [Fig. 333 e 334].

Trata-se da estilização, reduzida ao essencial, do contorno dorsal de duas figuras de 

nadadores em posições de entrada na água, um ainda em concentração, com as mãos 

próximas dos pés (amarelo) e o outro expandindo o corpo e levantando os brações evocando 

o movimento do salto (azul). (Pais, 2017: 40).
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Fig. 335 - Parque de estacionamento, Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil, 1998-2007
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3.1.27. Fundação Iberê Camargo 

Data: 1998-2007

Localização: Porto Alegre, Brasil

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm

Cor: Tonalidade de branco

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica:  Artesanal / Faiança

A Fundação Ibrerê Camargo (Porto Alegre - Brasil, 1998-2007) marca a primeira intervenção 
de Álvaro Siza no Brasil. Este edifício foi projetado para albergar a obra e os arquivos do pintor 
Iberê Camargo, através de espaços de exposição, escritórios, auditório e livraria. O edifício de 
betão branco assume uma particular imponência na paisagem, através de uma arquitetura simples, 
recorrente na obra de Siza, mas que se destaca pela sua volumetria, quase como uma escultura, 
moldada a partir de uma peça principal. Um edifício marcadamente em altura que estabelece 
relações com a sua envolvente, através da abertura pontual de vãos, que permitem a observação 
do exterior.

Neste edifício, o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos
 
Na Fundação Iberê Camargo, à semelhança do que acontece no Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves, a utilização do azulejo ganha maior destaque no revestimento em lambrim dos 
paramentos do parque de estacionamento [Fig. 335]. Neste caso, trata-se de azulejo de fabrico 
artesanal, da fábrica Viúva Lamego, com a dimensão de 14x14 cm com tonalidade de branco. As 
diferenças de tonalidade de branco encontradas ao longo das obras deve-se particularmente ao 
processo produtivo, que advém dos diferentes tempos e temperaturas de cozedura.
O azulejo é aplicado sobre um rodapé em aço, como forma de proteção da parede das agressões 
da máquina de limpeza. O revestimento azulejar foi colocado pela fácil manutenção e limpeza 
do espaço, assim como pela claridade que oferece ao espaço a partir da sua reflexão com a luz 
artificial.
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Fig. 337 - Revestimento dos paramentos interiores
Fig. 338 - Revestimento com azulejo vidrado na lateral

Fig. 339 - Pormenor do azulejo sem juntas betumanas
Fig. 340 -Desenho do vão em função da dimensão do vão

Fig. 336 - Pavilhão de Portugal para a Expo 2000, Coimbra, 1999-2000
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3.1.28. Pavilhão de Portugal, Expo 2000

Data: 1999-2000

Localização: Hanôver, Alemanha (transferido em 2003 para o Parque Verde do Mondego, em Coimbra)

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm

Cor: amarelo e azul

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal /  Faiança

O Pavilhão de Portugal da Expo 2000 (Hanôver, 1999-2000) foi projetado por Álvaro Siza e 
Eduardo Souto de Moura para integrar a Exposição Universal de Hannôver, na Alemanha, tendo 
como conceito base o tema - Humanidade, Natureza e Tecnologia. Neste edifício, os arquitetos 
optaram por apresentar materiais não poluentes, refletindo as preocupações ambientais, exibindo 
as marcas e os materiais da arquitetura tradicional portuguesa (Sequeira, 2017: 178). 

A escolha de materiais baseou-se na premissa ecológica da exposição e no desejo de conciliar 

modernidade e tradição. Utilizou-se pedra calcária para revestir a fachada principal, 

ladrilhos azuis e amarelos no pátio e cortiça negra envernizada para revestir a estrutura de 

aço pré fabricada. (Cuito e Malagamba, 2001: 72).

De acordo com a sistematização estabelecida, nesta obra o azulejo surge aplicado como 
revestimento integral de paramentos exteriores [Fig. 336 e 337].

EXTERIOR
Revestimento integral de paramentos

 
A escolha das tonalidades do azulejo de produção artesanal, com dimensões de 14x14 cm, 
pressupôs a evocação do sol e do mar, através do amarelo e do azul, respetivamente, numa 
perspetiva de expor a identidade e as caraterísticas climáticas e geográficas evidenciadas pelos 
turistas na sua visita a Portugal (Pais, 2017: 40).
 
Após o evento, o edifício foi reconstruído em Portugal, no Parque Verde do Mondego, em 
Coimbra, onde as juntas do revestimento azulejar não foram betumadas, permitindo observar 
algumas peças com os topos vidrados [Fig. 338 e 339].
Tal como a maioria dos casos apresentados na presente dissertação, o desenho da fachada foi 
proporcionado em função da dimensão do azulejo [Fig. 340]. Todavia, a par de outras soluções 
exteriores, o revestimento é aplicado até ao solo, sem que haja um embasamento.
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Fig. 342, 343, 344 e 345 - Revestimento dos tanques e espelhos de água 

Fig. 341 - Jardim da Fundação Serralves, Porto, 2000-2003
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3.1.29. Jardim da Casa de Serralves

Data: 2000-2003

Localização: Porto

Azulejo: quadrado liso 10x10 cm

Cor: Azul turquesa

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

A intervenção de Álvaro Siza no Jardim da Casa Serralves resultou da encomenda de restauro da 
casa principal (Porto, 2000-2003), construída entre 1925 e 1944, sob orientação dos arquitetos 
José Marques da Silva, Jacques-Émile Ruhlmann, Charles Siclis e Jacques Gréber (Sequeira, 
2017: 108).

Nesta intervenção o azulejo surge aplicado como revestimento das superfícies dos tanques e 
espelhos de água.

EXTERIOR
Revestimento pontual

Durante o restauro, Siza mandou revestir os tanques e espelhos de água do jardim com azulejos 
de 10x10cm de produção artesanal, de cor azul turquesa [Fig. 341 - 345]. De acordo com Jarego 
(2017), a escolha deste material e da cor tiveram como principal intuito tirar partido do dinamismo 
da água e da sua reflexão, transmitida através do vidrado e da ondulação.
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Fig. 347 e 348 -  Desenhos do painel para o pátio de entrada 
Fig. 349 - Pormenor de peças de remate

Fig. 346 - Painel, Atelier-Museu Júlio Pomar, Lisboa, 2001 e 2003
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3.1.30. Atelier – Museu Júlio Pomar

Data: 2001-2003

Localização: Lisboa

Azulejo: quadrado liso 14x14cm; retangular liso (remate) 20x14cm; cantoneira reta

Cor: Tonalidade de branco com desenho a azul

Origem: Ratton

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança com esgrafitado

O Atelier – Museu Júlio Pomar (Lisboa, 2001-2003)  surge com a intenção de criar um atelier para o 
artista, que posteriormente seria utilizado como museu expositivo da sua obra. O projeto consistiu num 
processo de reabilitação de um edifício existente na Rua do Vale, com o objetivo de restaurar o volume 
e a fachada original, numa simbiose com os edifícios envolventes (Cecília e Poveda, 2013: 167). 

Nesta intervenção o azulejo surge aplicado sob a forma de painel.

EXTERIOR
Expressão artística
Painel

No acesso ao interior do edifício, através de um pátio em rampa, Siza aplicou dois painéis de 
azulejos de figura avulsa com 14x14 cm, que se vão distribuindo pelo revestimento dos bancos 
[Fig. 346, 347 e 348]. Neste caso, os azulejos possuem desenhos de Júlio Pomar, com fabrico na 
fábrica Ratton, o que de certo modo permite antecipar a área expositiva existente no interior do 
edifício.
Ainda assim, o painel possui algumas particularidades no seu acabamento, quer na utilização de 
azulejos em cantoneira reta na zona dos bancos, quer na utilização de uma peças especiais de 
remate junto aos contrafortes e de peças retangulares com 20x14 cm, que assumem o desenho do 
azulejo 14x14 cm [Fig. 349].
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Fig. 350 - Zona de piscina, ISG Tagus Park - Centro de Incubação de Empresas
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3.1.31. ISQ Tagus Park - Centro de Incubação de Empresas

Data: 2002-2008

Localização: Oeiras

Azulejo: quadrado liso 14x14cm

Cor: Azul

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança 

O projeto do Centro de Incubação de Empresas (Oeiras, 2002-2008) foi desenho para conter dois 
edifícios destinados a escritórios, laboratórios, bibliotecas e salas de aula, e um outro que para 
centro de manutenção e ecuménico. Os edifícios apresentam uma arquitetura linear que se adapta 
à topografia e define um pátio aberto para a paisagem.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento integral de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento integral de paramentos

Nesta obra, Siza aplica o azulejo no revestimento dos paramentos de uma piscina no edifício do 
centro de manutenção e ecuménico. Esta opção de aplicar o azulejo em zonas em contacto com 
a água foi também adotado no SPA Termal de Vidago Palace, no entanto, neste edifício adotou-
se uma tonalidade diferente, de cor azul. Destaque-se o cuidado dado ao detalhe das diversas 
situações de transição entre o revestimento azulejar e os outros materiais existentes, por exemplo, 
o que acontece com a dimensão do lambrim em mármore [Fig. 350].
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Fig. 352 - Corredor masculino, revestimento de paramento parcial  em azulejo
Fig. 353 - Corredor feminino, revestimento de paramento parcial em estuque

Fig. 351 - Entrada do edifício, SPA Termal de Pedras Salgadas, Bornes de Aguiar, 2002-2008 
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3.1.32. SPA Termal de Pedras Salgadas 

Data: 2002-2008

Localização: Bornes de Aguiar

Azulejo: quadrado liso 14,8 x 14,8 cm; retangular liso 2 x 14,8 cm; cantoneira reta; peças especiais de remate

Cor: Tonalidade de branco com desenho a azul

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança com esgrafitado

O SPA Termal de Pedras Salgadas (Bornes de Aguiar, 2002-2008) surge de um projeto de 
remodelação e transformação do Balneário existente no Parque de Pedras Salgadas, cuja atividade 
remonta ao início de 1879. Tratando-se de um projeto de reabilitação de um edifício histórico da 
região, Álvaro Siza decidiu preservar a sua identidade e memória, e [...]manter o caráter antigo 
do Balneário [...] (Siza, 2013: 312), embora adaptando o seu interior a novos espaços, funções e 
infraestruturas, adequados às necessidades atuais. A proposta de intervenção consistiu do restauro 
fidedigno da estrutura e dos materiais do átrio de entrada e da remodelação e criação das restantes 
áreas. Por outro lado, foi necessária a construção de um novo volume para a piscina aquecida, 
à qual Siza desenvolveu uma linguagem semelhante ao edifício histórico, através do uso dos 
mesmos materiais.  

Nesta intervenção o azulejo surge aplicado como revestimento parcial e integral de paramentos 
interiores, incluindo ainda a expressão artística integrada no revestimento.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

O edifício existente desenvolvia-se a partir de um núcleo central, que separava a ala dos homens 
e das mulheres [Fig. 351]. Com base nesta memória, Siza propôs manter esta distinção através 
de diferentes materiais, aplicados no revestimento dos pisos e dos paramentos. Nas mulheres, 
o pavimento é em madeira e o lambrim em estuque, enquanto que nos homens, o pavimento é 
em granito e o lambrim em azulejo. [Fig. 352 e 353] (Siza, 2013: 52). No entanto, na visita à 
obra obtém-se outra leitura, adaptada ao contexto atual. O revestimento azulejar em lambrim é 
aplicado nos espaços e corredores em contacto com zonas húmidas ou espaços para tratamentos 
com água, tais como o banho turco, a sauna, a piscina, os balneários e os quartos de banho.

O azulejo aplicado é de cor branca, de produção artesanal da Fábrica Viúva Lamego, no entanto, 
para se adaptar à arquitetura, a peça assume as proporções de 14,8x14,8 cm, contrariando a 
dimensão habitual da marca de 14x14 cm. Nos quartos de banho e zonas de água o revestimento 
é aplicado na continuidade do pano de parede rebocado, já nos corredores e nos balneários, o 
lambrim é rematado por um friso no mesmo material, com dimensão de 2x14,8 cm [Fig. 354]. 
O lambrim, porém, apresenta três alturas diferentes, que se vão adaptando ao espaço a revestir. 
Por exemplo, nos corredores [Fig. 355], o lambrim apresenta uma altura de 1,07 m, numa relação 
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Fig. 359, 360 e 361 - Pormenor do revestimento na relação com a arquitetura e elementos decorativos

Fig. 356, 357, 358 - Remates para transição entre planos, azulejo em cantoneira reta, SPA Termal de Pedras Salgadas, 2002-2008

Fig. 354 - Balneários, SPA Termal de Pedras Salgadas, Bornes de Aguiar, 2002-2008
Fig. 355 - Átrio para a piscina e zona de quartos de banho, SPA Termal de Pedras Salgadas, Bornes de Aguiar, 2002-2008



O azulejo na obra de Álvaro Siza | 203

próxima com a escala do homem e de proteção dos paramentos; nos balneários e zonas de 
lavatórios das salas de tratamento é aplicado com cerca de 1,50 m [Fig. 354]; enquanto que nos 
quartos de banho o revestimento assume a altura dos vãos [Fig. 355]. 
Relativamente às soluções de remates, a obra apresenta várias peças em cantoneira reta com 
diferentes dimensões, decorrente da necessidade de adaptação das peças às várias situações 
arquitetónicas e a do próprio revestimento [Fig. 356, 357 e 358]. Segundo Jarego (2017), este 
projeto foi o que deteve da fábrica maior atenção e rigor técnico, uma vez que foi o desenho de 
arquitetura que gerou as várias dimensões das peças, dificultando, assim, toda a parte produtiva 
devido à necessidade de moldes específicos. Além destes aspetos, o lambrim é desenhado de 
modo a incorporar os acessórios e os elementos de segurança, através do seu enquadramento 
no próprio revestimento, como são os casos dos espelhos, das bocas de incêndio e de outros 
dispositivos [Fig. 359, 360 e 361].
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Fig. 362 - Piscina termal
Fig. 363 e 364 - Revestimento integral do paramento em relação com a cobertura

Fig. 368, 369 e 370 - Relação entre o revestimento azulejar e os elementos que compõem o espaço

Fig. 565 - Revestimento integral do paramento em relação com a cobertura
Fig. 366 e 367 - Peças de remate lisas e curvas com a cobertura, SPA Termal de Pedras Salgadas, 2002-2008
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Revestimento integral de paramentos

No SPA Termal de Pedras Salgadas, Álvaro Siza revestiu integralmente os paramentos do novo 
volume da piscina, adossado ao corpo central do edifício histórico, em azulejo branco de produção 
artesanal [Fig. 362].
De modo a responder à arquitetura, o azulejo foi produzido pela fábrica Viúva Lamego com a 
dimensão 14,8x14,8 cm (Jarego, 2017). No entanto, além das peças quadradas lisas, Álvaro Siza 
recorreu a peças especiais, curvas e lisas de remate, para revestir todos os paramentos e colunas, 
o que permitiu criar uma leitura homogénea do espaço [Fig.363 e 364].
 
Tal como na Piscina da Quinta da Conceição, surge também neste projeto um problema idêntico 
na solução de remates com a inclinação da cobertura. Em colaboração com a fábrica, o autor 
desenhou peças específicas que permitem camuflar alguns problemas arquitetónicos, assim como 
resolver os encontros do revestimento com a cobertura [Fig. 365]. Segundo Jarego (2017), estas 
peças foram elaboradas a partir do desenho detalhado do paramento, que através de moldes 
específicos a fábrica conseguiu solucionar os vários remates lisos [Fig. 366] e curvos [Fig. 367].
Quanto ao detalhamento, todos os elementos que compõem o espaço, como vãos, rodapés e 
mobiliário, foram desenhados segundo o padrão do revestimento [Fig. 368, 369 e 370], permitindo 
um enquadramento singular entre todas as peças, recorrente na obra do autor.
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Fig. 371 - Nadador, SPA Termal de Pedras Salgadas, Bornes de Aguiar, 2002-2008
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Fig. 372 e 373 - Azulejo de figura avulsa

Expressão artística
Integrada no revestimento

No revestimento do paramento junto à piscina do SPA Termal de Pedras Salgadas, Siza desenhou 
a azul - o Nadador -, figura à escala humana [Fig. 371]. Este  desenho incita ao salto para a água, 
transmitindo um caráter narrativo pela forma que expressa a utilidade do espaço, ao mesmo tempo 
que se torna sinalético. Esta solução, como já observado, recorrente na obra de Siza, pode ser 
comparada com as figuras de convite do século XVIII, na medida que acentua um movimento e 
convida o observador a mergulhar.

Azulejo individual ou figura avulsa

Por último, destaque-se ainda a utilização de azulejos individuais de figura avulsa, com desenhos 
de Siza, à semelhança do existente na Estação de Metro de São Bento (Porto, 1996-2005). Este 
tipo de azulejos surge aplicado pontualmente nos pilares, através de desenhos, esgrafitados a azul, 
de uma tartaruga, um peixe e dois cavalos [Fig. 372]. A utilização destas figuras, nomeadamente 
as de caráter aquático, aplicadas nos pilares junto à água [Fig.  373], remete para uma possível 
alusão metafórica ao seu habitat.
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Fig. 375 e 376 - Relação entre o revestimento azulejar e os elementos que compõem o espaço

Fig. 374 - Piscina Termal, SPA Termal Vidago Palace, Vidago, 2002-2008
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3.1.33. SPA Termal Vidago Palace

Data: 2002-2008
Localização: Vidago
Azulejo: quadrado liso 14x14 cm
Cor: Cinza com desenho a vermelho
Origem: Fábrica Viúva Lamego
Produção / Técnica: Artesanal / Faiança com esgrafitado

O SPA Termal de Vidago Palace (Vidago, 2002-2010), decorre de uma ampliação deste 
equipamento hoteleiro, tratando-se de um volume que se interliga através de um braço elevado ao 
hotel existente, um edifício projetado pelo arquiteto Ventura Terra, no início do século XX. Este 
edifício faz parte do Complexo Termal de Vidago, tendo como principal objetivo oferecer vários 
serviços termais aos utentes do hotel, localizados tanto no interior, como no exterior, tais como 
uma piscina de água quente e duas de água fria. O edifício apresenta uma linguagem totalmente 
moderna e uma volumetria orgânica que se adapta à envolvente, sem entrar em confronto com o 
edifício histórico.

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento integral de paramentos interiores, 
integrado a expressão artística.

INTERIOR
Revestimento integral de paramentos

No SPA Termal Vidago Palace, o azulejo é apenas aplicado nos paramentos em contacto com a 
água da piscina termal interior, adquirindo uma aplicação e um caráter espacial, pelo modo como 
o azulejo circunscreve a zona [Fig. 374]. A escolha deste material para os espaços com estas 
caraterísticas deve-se, possivelmente, à boa resistência à humidade que este material oferece, 
mas também ao reflexo que o acabamento do azulejo vidrado de produção artesanal oferece. O 
revestimento de cor cinza procura criar uma interação com a água, através de diferentes texturas, 
cores e movimentos.
Quanto à sua relação com outros materiais, observa-se o desenho peculiar entre o rodapé e o 
revestimento azulejar, comum na sua obra, quase como se tratasse da continuação da fiada do 
azulejo. Em relação aos detalhes, o revestimento para Vidago particulariza-se pela relação que 
estabelece com os ângulos de luz da iluminação indireta, que permitem desenhar no próprio 
paramento um vazio [Fig. 375 e 376], mas que se interliga com o revestimento.
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Fig. 377 - Baleia, SPA Termal de Pedras Salgadas, Bornes de Aguiar, 2002-2008
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Expressão artística
Integrada no revestimento

Nos paramentos da piscina termal interior, Siza integra, de forma semelhante à solução de Pedras 
Salgadas, o desenho de uma Baleia, com cerca de 2,66x2,52 m, aplicado segundo a técnica de 
esgrafitado, a vermelho sobre o fundo do azulejo cinza [Fig. 377].
Tal como no SPA Termal de Pedras Salgadas, a figuração incita ao lançamento para a água, numa 
procura de corresponder à figura de convite. De acordo com Pais (2017: 39), O seu movimento 
[Baleia] parece significar a procura do transcender de um habitat na busca de um outro, 
contrastando com os utentes do espaço que são obrigados a inverter esse percurso.
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Fig. 378 - Cozinha, Museu Moinho de Papel, Leiria,  2003-2009 



O azulejo na obra de Álvaro Siza | 213

3.1.34. Museu Moinho de Papel

Data: 2003-2009

Localização: Leiria

Azulejo: quadrado liso 14 x 14 cm 

Cor: Tonalidade de branco

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

O projeto para o Museu Moinho de Papel (Leiria, 2003-2009) compreende a recuperação do 
edifício pré-existente, cuja construção remonta a 1411; a construção de um novo volume, que 
alberga a receção, a área de memória do património industrial e as instalações sanitárias; e a 
requalificação dos espaços verdes exteriores (Sequeira, 2017: 180).

Nesta obra o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

No espaço que terá sido uma cozinha, pelo facto de apresentar uma chaminé tradicional, o azulejo 
surge aplicado como revestimento pontual dos paramentos de uma bancada com lavatório do 
espaço de oficina [Fig. 378]. Uma solução sóbria, utilizada recorrentemente no revestimento de 
espaços húmidos nas suas primeiras obras, contudo, neste caso Siza aplica azulejos de produção 
artesanal, de cor branca, cujas variações de tonalidades decorrem da sua fabricação.
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Fig. 379 e 380 - Parque de Estacionamento, Auditório da Universidade do País Basco
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3.1.35. Auditórios da Universidade do País Basco 

Data: 2005-2010

Localização: Bilbao, Espanha

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm 

Cor: Cinza (tom claro e médio)

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

O edifício de Auditórios da Universidade do País Basco (Bilbao, 2005-2010), situa-se na antiga 
zona portuária da cidade, hoje transformada numa área urbana onde se encontram implantados 
vários edifícios de referência, tais como o Museu Guggenheim Bilbao, de Frank Gehry, ou a 
Biblioteca da Universidade de Deusto, de Rafael Moneo. Álvaro Siza projetou um edifício que 
se insere numa forma quadrangular, subtraída nos pisos superiores com o desenho de volumes 
simples e rígidos, desenvolvidos segundo a organização do programa e da sua relação com a 
envolvente.

Neste edifício o azulejo surge aplicado como revestimento parcial e integral de paramentos 
interiores e exteriores, respetivamente.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

No interior do edifício, Siza recorre novamente à aplicação de um lambrim nos paramentos do 
parque de estacionamento [Fig. 379 e 380], permitindo a sua fácil manutenção e limpeza, bem 
como, melhorar a luminosidade de um espaço sem luz natural. Para tal, utiliza um azulejo de 
cor cinza claro, de produção artesanal da marca Viúva Lamego, com as dimensões de 14x14 cm. 
Ao contrário de outros casos, o revestimento azulejar surge composto por um embasamento e as 
cantoneiras de remate das esquinas em mármore, oferecendo, tal como a opção da chapa em inox 
no Museu de Arte Contemporânea de Serralves e no Edifício Grandella uma maior resistência ao 
choque dos automóveis. 
A opção do mármore para o embasamento destes paramentos, não recorrente nestes espaços na  
sua obra, decorre, provavelmente, da intensão de garantir alguma continuidade com os lambrins 
dos pisos superiores, ou, por outro lado, numa representação do revestimento e dos materiais 
aplicados no exterior, a mármore, na base, e o azulejo, no revestimento das fachadas interiores.
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Fig. 382 - Pormenor do revestimento

Fig. 381 - Auditório da Universidade Pública do País-Basco, Bilbao, 2005-2010

Fig. 384 e 385- Variação da tonalidade do revestimento de acordo com a intensidade da luz e dos vários momentos do dia

Fig. 383 - Relação do friso com o peitoril dos vãos
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EXTERIOR
Revestimento integral de paramentos 

No exterior, Siza aplica o azulejo cinza médio, com produção na mesma fábrica do aplicado no 
interior. O revestimento integral dos paramentos das duas fachadas exteriores são interrompidos 
por um friso em mármore, em continuidade com os peitoris das janelas [Fig. 381 e 382], uma 
solução já adotada no Complexo Residencial da Boavista e nos Terraços de Bragança. O desenho 
do revestimento cria uma composição particular, através da marcação de uma métrica reforçada 
pela horizontalidade dos vãos, quase como se tratassem de vários painéis azulejares soltos na 
fachada [Fig. 383]. Como refere Jodidio (2013: 420), Os volumes com azulejos cinzentos parecem 
quase flutuar sobre as faixas de vidro [...].
A escolha de um azulejo de produção artesanal para o revestimento dos paramentos orientados 
a sul e a poente, permite exaltar a linguagem estética do material, que se vai adaptando e 
metamorfoseando de acordo com a envolvente e a intensidade do sol.  

A irregularidade das peças vidradas, fabricadas de forma artesanal, dá lugar a um amplo 

espectro de reflexos que varia ao longo do dia segundo a incidência solar [Fig. 384 e 385]. 

O dinamismo gerado pela luz intensifica-se mediante a geometria da fachada que, nas faixas 

intermédias, se desvia da alienação ortogonal rompendo a continuidade da aresta central.10 
(Fernàndez-Galiano et al., 2016: 164)

10  La irregularidad de las piezas vidriadas, fabricadas de forma artesanal, da lugar a un amplio espectro de reflejos 
que varía a lo largo del día según la incidencia solar. El dinamismo generado por la luz se intensifica mediante a 
geometria da fachada que, en  las franjas intermedias, se desvía de la aleneación ortogonal rompiendo la continuidade 
de la arista central. (Fernàndez-Galiano et al., 2016: 164)
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Fig. 386 - Entrada para a Galilé dos Apóstolos da Santíssima Trindade, Fátima, 2007
    

Fig. 387 - Corredor da Galilé

Fig. 389 - Paineis de Henri Matisse. Capela de Vence, Nice, 1949-1951

Fig. 390- Luminosidade e reflexos do revestimento
Fig. 391 - Pormenor do revestimento na com a caixa de ofertas e promessas

Fig. 388 - Revestimento azulejar. Galilé dos Apóstolos da Santíssima Trindade, Fátima, 2007
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3.1.36. Galilé dos Apóstolos da Igreja da Santíssima Trindade

Data: 2007

Localização: Fátima

Azulejo: quadrado liso 14x14cm

Cor: Tonalidade de branco e desenho a negro

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança com esgrafitado

A intervenção na Galilé dos Apóstolos da Basílica da Santíssima Trindade (Fátima, 2007) surgiu 
a convite de Alexandro Tombazis, autor do projeto, para preencher a parede da galeria de acesso 
às capelas do piso inferior [Fig. 386].

Neste contexto, o azulejo surge aplicado como base de expressão artística integrada no próprio 
revestimento.

INTERIOR
Expressão artística
Integrada no revestimento

O painel, projetado por Siza, tem a dimensão 150x6 m, ocupando a totalidade do paramento do 
corredor [Fig. 387], que é apenas interrompido pelas portas de acesso às capelas, com desenhos 
que retratam a vida de São Paulo e São Pedro [Fig. 388]. A interpretação perfaz um total de doze 
painéis, que se diluem no revestimento do paramento, ajustando-se à métrica irregular dos vãos. 
Para este trabalho, Siza teve como influência os painéis de Henri Matisse, na Capela de Vence 
[Fig. 389], em Nice, que tinham como propósito a representação de temas religiosos idênticos 
(Siza, 2009: 395-396).

O azulejo branco, com 14x14 cm, foi produzido pela fábrica Viúva Lamego, através das técnicas 
tradicionais de faiança com esgrafitado, de forma a reproduzir os desenhos de Siza e mostrar a 
expressão do seu traço. De acordo com Siza (2009: 395), a utilização de um azulejo de produção 
artesanal, faz com que o espaço ganhe cor e dinamismo, produzidos através da luz incidente dos 
pátios e do espelho de água [Fig. 390]. A visita ao primeiro painel, colocado no local pretendido, 
emocionou-me profundamente. A superfície irregular e branca do azulejo enchia-se de cor e de 
reflexos cambiantes. O nítido traço negro tornava-se vibrante. (Siza, 2009: 397) . 
Tal como na Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses, optou-se por não betumar as 
juntas, no entanto as laterais do azulejo não foram vidradas, deixando a coloração da chacota 
à vista. Contudo, apesar da horizontalidade do paramento e da relação direta e proporcional do 
revestimento azulejar com a arquitetura e os materiais escolhidos por Tombazis, Siza exibe no 
conjunto um momento de detalhe, no desenho da caixa de ofertas e promessas, permitindo com 
que o vazio da ranhura estabeleça um desenho contínuo com a junta, através da produção de um 
azulejo mais curto [Fig. 391]. 
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Fig. 395 - Pormenor do remate na transição entre planos
Fig. 396 - Pormenor do redimensionamento do azulejo segundo o desenho do espaço 
Fig. 397 - Combinação entre o revestimento e das peças do lavatório

Fig. 392 - Balneários, Club House Vidago Palace, Vidago, 2007-2010

Fig. 393 e 394 - Desenho do revestimento segundo a altura das paredes divisórias 
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3.1.37. Club House Vidago Palace 

Data: 2007-2010

Localização: Vidago

Azulejo: quadrado liso 14,8x14,8 cm; cantoneira reta

Cor: Tonalidade de branco

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança

O Club House (2007-2010, Vidago) insere-se na intervenção no Complexo Vidago Palace como 
estrutura de apoio à prática de golfe, através de serviços de restauração, cafetaria, balneários 
e loja. O projeto consistiu principalmente na recuperação de um edifício construído em 1908, 
mantendo a sua estrutura pré-existente e os materiais utilizados, como o granito, a madeira e a 
telha, adaptando-os às novas exigências construtivas de isolamento térmico (Cecília e Poveda, 
2013: 230). 

Nesta intervenção o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

Nesta obra, o azulejo é aplicado na zona dos balneários [Fig. 392], através de um revestimento 
em lambrim de 2,10 m de altura, rematado por um rodapé e por um friso em mármore branco. O 
desenho do lambrim  relaciona-se com a altura das portas e das paredes divisórias dos chuveiros e 
dos sanitários [Fig. 393 e 394], que é assim transposto para os restantes paramentos. De produção 
da Fábrica Viúva Lamego, a peça azulejar, de cor branca, possui as dimensões de 14,8x14,8 cm, 
diferentes das standard da marca. Tal como em Pedras Salgadas, neste edifício o azulejo foi 
produzido com variadas dimensões, de forma a adaptar-se à arquitetura.
Em relação aos remates entre planos, o volume dos chuveiros masculinos é o único caso em que 
Siza utiliza soluções recorrentes na sua obra, o azulejo em cantoneira reta [Fig. 395]. Já, nos casos 
em que a arquitetura não solicita uma peça inteira, o azulejo é produzido segundo o desenho da 
estereotomia dos paramentos, sendo por isso necessário para o seu fabrico um molde específico11 
de uma peça com uma largura mais curta [Fig. 396].

O revestimento em azulejo contribui para o enquadramento e desenho do mobiliário, observado 
através da relação estabelecida com os armários, os bancos em madeira e o lavatório [Fig. 392]. 
No último caso, esse objetivo é salientado pela forma como a pedra de remate e da base do 
lavatório foram proporcionados de forma a enquadrarem a dimensão do azulejo [Fig. 397]. 

11 Segundo Jarego (2017), foram criadas cerca de 1700 formatos para um total de 3000 peças, tornando-se, tal como 
o revestimento para o SPA Termal de Pedras Salgadas, uma obra peculiar que reforça a dicotomia e a parceria entre a 
Fábrica Viúva Lamego e o arquiteto Álvaro Siza.
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Fig. 398 - Átrio de entrada do edifício Mizium, Amore Pacific & Design Center, Coreia do Sul, 2007 e 2011
Fig. 399 - Pormenor do painel

Fig. 400 - Revestimento nos acessos ao auditório
Fig. 401 - Aplicaçãp do azulejo no teto
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3.1.38. Amore Pacific Research & Design Center 

Data: 2007-2011

Localização: Yongin-Si, Gyeonggi-do, Coreia do Sul

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm e cantoneira reta

Cor: Branco, cinza, azul, azul escuro, amarelo limão, amarelo torrado, vermelho e encarnado.

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança e esgrafitado

O projeto para a empresa de cosmética Amore Pacific (Coreia do Sul, 2007-2011), realizado por Álvaro 
Siza, Carlos Castanheira e Kim Jong Kyu, propõem um campus empresarial com laboratórios com 
departamentos de investigação e desenvolvimento, e edifícios que permitam albergar novas funções, 
como um hotel e um pavilhão multiusos (Cecília e Poveda, 2013: 282 e 286; Jodidio, 2013: 455). 

Nesta obra o azulejo surge aplicado como base de expressão artística integrada no próprio 
revestimento interior.

INTERIOR
Expressão artística
Integrado no revestimento

Embora integrado num contexto diferente do português, onde o azulejo não assume uma identidade 
na sua história e na sua arquitetura, os arquitetos aplicaram um revestimento em azulejo com 
expressão artística, localizado no átrio de entrada do edifício de laboratórios Mizium [Fig. 398 e 399], 
integrando-o nos paramentos de acesso aos auditórios. Nesta obra, o revestimento surge após um 
rodapé em mármore com a mesma dimensão do azulejo, atravessando os paramentos até à cobertura 
de parte do teto junto à porta de entrada no auditório [Fig. 400 e 401], talvez com o intuito de criar um 
certo movimento e dinâmica ao espaço, como se se tratassem de linhas de orientação. Além disso, 
comparativamente a outros casos, em que o azulejo é usado como suporte de expressão artística, 
neste edifício, o revestimento apresenta uma composição menos figurativa.  Os autores produzem 
uma composição mais geométrica e colorida, através de tonalidades de azulejos brancos, cinzas, 
azuis, amarelos limão, amarelos torrado, vermelhos e encarnados.12 Todavia, o modelo em esboço, 
frequente noutras obras de Siza, surge apenas na presença de um homem em movimento [Fig. 399].  
Em termos técnicos, o azulejo aplicado na obra foi de produção da fábrica Viúva Lamego, através 
de um processo particular que permitiu a obtenção perfeita das cores na interferência de tons 
distintos, que de acordo com Souto et al. (2017: 175) assemelha-se à técnica de alicatado, do 
século XV, pois Sempre que há intercessão de cores diferentes na quadrícula de um azulejo, estas 
são obtidas pelo corte dos elementos cerâmicos.
Para resolver as esquinas de transição com os paramentos rebocados, Siza utilizou um azulejo em 
cantoneira reta, integrado no plano da parede, de forma a criar um pano único e esconder a aresta 
e a tonalidade da chacota.

12 [...] Siza Vieira realizou um mural de cromatismo brilhante, aparentemente estranho ao que é a sua produção para o 
espaço português. Isto deve-se a essa ideia, não só que na sua essência a arquitectura identifica a cidade, mas também 
a cor que nela aposta corresponde igualmente à vocação do espaço urbano onde se insere. Assim, nessa visão, uma 
paleta tão vibrante não corresponderá a uma sensibilidade europeia (ou pelo menos portuguesa), encontrando-se mais 
adequada ao mundo oriental, mais denso e pungente. (Pais, 2017: 41)



224 | O azulejo na obra de Álvaro Siza

Fig. 402 - Painel  de azueljos, Jeju House, Coreia do Sul, 2009-2010
Fig. 403 - Figurações do revestimento azulejar com esgrafitado azul
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3.1.39. Jeju House

Data: 2009-2010

Localização: Coreia do Sul

Azulejo: quadrado liso 14x14cm

Cor: Tonalidade de branco com desenho a azul

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção/Técnica: Artesanal/ Faiança com esgrafitado 

A Jeju House (Coreia do Sul, 2009-2010) foi projetada por Álvaro Siza, Carlos Castanheira e Kim 
Jong Kyu para uma zona com vista sobre o mar. Trata-se de uma casa de férias, que estabelece um 
diálogo particular com a envolvente, a partir de uma composição térrea que se desenvolve dentro 
dos próprios muros, criando relações entre volumes, espaços abertos e fechados, como se tratasse 
de uma [...] passagem do mundo exterior para um mundo de privacidade. (Castanheira, 2009).

Nesta edifício o azulejo surge aplicado como painel exterior.

EXTERIOR
Expressão artística
Painel

 
Na Jeju House, o painel em azulejo surge num contexto exterior, ao longo de um tríptico, formado 
por três paredes, que envolvem um pequeno jardim de caráter meditativo com rochas e uma 
árvore [Fig. 402]. O painel posiciona-se no percurso de entrada da habitação, permitindo criar um 
momento de exceção e de pausa.

Do volume da garagem e através de um percurso coberto, murado tem-se acesso ao volume 

da habitação passando primeiro por um hall exterior, que será certamente especial, pausa 

em todo o espaço luxuriante de vegetação. (Castanheira, 2009)

Os painéis são compostos por azulejos brancos, com 14x14 cm, da fábrica Viúva Lamego, 
rematados por um embasamento e um capeamento em mármore, onde são desenhadas gaivotas, 
através da técnica de esgrafitado a azul [Fig. 403]. Através da expressão artística, Siza permite 
estabelecer uma analogia com a paisagem, propondo transmitir através dos seus desenhos 
a presença corrente das aves na zona de implantação, através da composição e da figuração 
iconográfica de três gaivotas, que refletem ações distintas – a pausa em terra; o levantar voo; e o 
voar (Pais, 2017: 41). 
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Fig. 405 - Estrutura tríptica com painel de azulejos em platina

Fig. 404 - Taifong Golf Club, Taiwan, 2009-1010   

Fig. 406 - Painel de azulejos em platina
Fig. 407 e 408 - Pormenor do painel
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3.1.40. Taifong Golf Club 

Data: 2009-2010

Localização: Taiwan

Azulejo: quadrado liso 14x14cm

Cor: Platina com desenho a branco, amarelo, verde e vermelho

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança com esgrafitado

O projeto para o Taifong Golf Club (Taiwan, 2009-2014) concebido por Álvaro Siza e Carlos 
Castanheira, surgiu num processo de reestruturação de algumas estruturas já existentes de apoio 
à prática de golfe, assim como na construção de um novo edifício de receção, uma casa de chá e 
um hotel (Castanheira, 2013: 118).

Nesta obra o azulejo surge aplicado como painel exterior.

EXTERIOR
Expressão artística
Painel

Tal como na Jeju House, na Coreia do Sul, os autores criaram um volume tríptico, surgindo como 
peça isolada no percurso de acesso à receção do complexo [Fig. 404 e 405]. 

Num contexto duma paisagem muito forte, o edifício é absorvido por um volume que se 

destaca. Um pátio formado por três paredes de betão aparente, pelo exterior, e um painel de 

azulejos cor de prata, pelo interior, permite o descanso num espaço onde a arte se funde com 

a natureza. (Castanheira, 2014).

Segundo Jarego (2017), Siza pretendia um azulejo de tonalidade prateada para o 
revestimento da estrutura de betão, demonstrando um novo paradigma do material na sua 
obra e na faiança nacional. Nesse sentido, o azulejo aplicado tem como base um vidrado 
branco que posteriormente foi revestido a platina. Para dar resposta, foi necessário um 
desenvolvimento técnico com vários materiais, recorrendo a vários estudos e experiências 
durante o processo de cozedura, que permitissem obter uma cobertura homogénea e refletora. 
Em consequência da leitura refletora e homogénea do revestimento, as arestas do azulejo foram 
vidradas, de forma a amenizar o efeito das juntas. Para integrar a composição do painel, Siza produziu 
um esboço com o contexto em que a obra se insere, através do desenho de símbolos e percursos 
da bola de golfe, desde o seu lançamento até à conclusão da jogada [Fig. 406] (Jarego, 2017).
Pelas suas caraterísticas técnicas e estéticas, o painel adquire um caráter refletivo, assemelhando-
se a um espelho, permitindo que haja um diálogo com a envolvente e com o próprio observador, 
oferecendo uma composição dinâmica ao espaço [Fig. 407 e 408]. Contudo, de acordo com Pais 
(2017: 42) os painéis exteriores com uma solução tríptica de paredes, tentam, de certo modo fazer 
uma reinterpretação dos espaços orientais de refúgio, [...] onde a via de meditação e o espiritual 
da imobilidade são regra [...].
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Fig. 409 - Painel, Capela dos ossos, Igreja de São Francisco, Évora



O azulejo na obra de Álvaro Siza | 229

3.1.41. Capela dos Ossos

Data: 2015

Localização: Évora

Azulejo: quadrado liso 14x14cm

Cor: Tonalidade de branco com desenho a negro

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança com esgrafitado

A intervenção de Álvaro Siza na Capela dos Ossos (Évora, 2015), incorporada no conjunto da 
Igreja de São Francisco, surge no âmbito do projeto de requalificação do edifício, realizado entre 
2013 e 2014, pelo arquiteto Adalberto Dias. 

Nesta intervenção o azulejo surge aplicado como painel interior.

INTERIOR
Expressão artística
Painel

Este trabalho decorre pois de uma encomenda do autor do projeto a Álvaro Siza, com o pressuposto 
da conceção de um painel em azulejo com figuração para o espaço de transição entre a Igreja e a 
Capela dos Ossos [Fig. 409]. 
O desenho proposto do painel, produzido em azulejo artesanal de 14x14 cm, da fábrica Viúva 
Lamego e, reproduzido através da técnica de esgrafitado, faz alusão à vida, o oposto ao que 
representa o interior da capela, proporcionando a quem sai do seu espaço um contraponto com a 
ideia de morte, através do processo do milagre da vida, o nascimento.
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Fig. 410 - Painel, Sea Porto Hotel, Matosinhos, 2017

Fig. 411 - Pormenor do painel 
Fig. 412 e 413 - Pormenor dos remates
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3.1.42. Sea Porto Hotel

Data: 2017

Localização: Matosinhos

Azulejo: quadrado liso 14x14cm, retangular liso 14x5 cm; cantoneira reta

Cor: Branco com desenho a azul

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança com esgrafitado 

O trabalho de Álvaro Siza para o Sea Porto Hotel surge através da encomenda do investidor 
hoteleiro, José Armando Ferreirinha, para o seu hotel, em Matosinhos. O contexto da decoração 
da obra tinha como base o mar e a tradição naval e portuária da cidade, recorrendo a referências da 
escultura, da pintura, assim como da arquitetura, como por exemplo a Casa de Chá da Boa Nova, 
o Terminal do Porto de Leixões, o Farol de Leça da Palmeira (Jornal de Matosinhos, 08-09-2017). 

Nesta intervenção o azulejo surge aplicado como painel no interior.

INTERIOR
Expressão artística
Painel

De acordo com Jarego (2017), o desenho inscrito no painel de azulejos de 14x14 cm, brancos, 
e situado numa parede isolada no átrio da receção do hotel [Fig. 410], representa a tradição da 
construção naval, que se foi perdendo na cidade de Matosinhos [Fig. 411].
Ao contrário do painel para a Capela dos Ossos, este não assume apenas um caráter de obra de 
arte isolada, assemelhando-se a uma instalação efetuada pelo autor no edifício. Siza não se rege 
apenas por colocar um painel ou cobrir a totalidade do paramento, neste caso, prolonga o painel 
através do rodapé, em azulejo retangular liso, que envolve o perímetro da parede, agarrando-o ao 
existente [Fig. 412 e 413]. A própria relação entre a fiada aplicada no rodapé e o painel é reforçada 
pela ligação entre os azulejos retangulares e um azulejo quadrado recortado para receber o friso, 
permitindo assim que se faça uma leitura integral do conjunto. Na transição entre planos, ao nível 
do friso de rodapé, Siza aplica um solução recorrente na sua obra, os retangulares em cantoneira 
reta [Fig.413].
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Fig. 415 - Aplicação do azulejo sem juntas betumadas
Fig. 416 - Relação do revestimento com  luz

Fig. 414 - Capela do Monte, Lagos, 2016-2018
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3.1.43. Capela do Monte 

Data: 2016-2018

Localização: Lagos

Azulejo: quadrado liso 14x14 cm

Cor: Tonalidade de branco com desenhos a azul

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção / Técnica: Artesanal / Faiança com esgrafitado

A Capela do Monte (Lagos, 2016-2018), projetada para uma colina na Quinta do Monte da 
Charneca, marca a primeira intervenção de Siza no Algarve. O edifício tem como linhas 
arquitetónicas o despojamento das formas em relação com a sua envolvente natural. A estrutura é 
desprovida das infraestruturas usuais de um edifício contemporâneo, na procura de um projeto auto 
sustentável, gerado através linguagem pura (Martins, 2018). As cores e os materiais selecionados 
são elementos que reforçam a linguagem abstrata da obra, através da sua relação particular com a 
natureza envolvente e as posições estratégicas dos vãos de acordo com a orientação solar. 

Neste edifício o azulejo surge aplicado como revestimento parcial de paramentos interiores e em 
painéis no exterior.

INTERIOR
Revestimento parcial de paramentos

Para o revestimento parcial dos paramentos da capela, Siza seleciona um azulejo com a dimensão 
de 14x14 cm, de cor branco, da fábrica Viúva Lamego [Fig. 414]. O azulejo é aplicado tal como 
a sua arquitetura, de forma simples e despojada, sem juntas betumadas, sobre a parede rebocada 
[Fig. 415]. Além da sua resistência e fácil manutenção, o lambrim em azulejo permite reforçar a 
luminosidade e a reflexão do espaço, a partir das entradas de luz colocadas estrategicamente [Fig. 416].
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Fig. 417 - Percusro de entrada no edifício, Capela do Monte, Lagos, 2016-2018 Fig. 418 - Painel com representação do nascimento de Jesus Cristo
Fig. 419 - Composição de um painel com representação do batismo e da morte de Jesus Cristo



O azulejo na obra de Álvaro Siza | 235

EXTERIOR
Expressão artística
Painel

No exterior, Álvaro Siza aplica dois painéis em paredes opostas, no percurso aberto de entrada no 
edifício [Fig. 417], com desenhos do nascimento [Fig.418], do batismo e da morte de Jesus Cristo 
[Fig. 419] sobre azulejos brancos com as dimensões usuais da fábrica Viúva Lamego de 14x14 
cm (Martins, 2018). Os painéis são aplicados tal como no interior sem junta betumada, como 
peças isoladas na sua relação com a arquitetura, como se tratassem de quadros que vão marcando 
o percurso do observador.
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Fig. 422, 423 e 424 - Azulejos de figura avulsa, Coleção Os azulejos e os Oceanos para a Caixa Geral de Depósitose 
Banco Nacional Ultramarino, 1999

Fig. 420 e 421 - Azulejos de figura avulsa, A Figura e A Família para o Banco Espírito Santo, 1996

Fig. 425 - Azulejo de figura avulsa, Troféu 80º Volta a Portugal 2018
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3.1.44. Objetos de design

Origem: Fábrica Viúva Lamego

Produção/Técnica: Artesanal / Faiança com esgrafitado 

A par das soluções apresentadas de aplicação do azulejo na obra de Álvaro Siza,  no revestimento 
de paramentos interiores e exteriores, destacam-se também peças avulsas que, por vezes, 
apresentam-se comercializáveis. Tratam-se de peças únicas, de azulejos com desenhos do autor, 
sendo a maioria dos exemplos integradas em edições limitadas ou coleções, como são casos os 
azulejos que integraram a edição, de 1996, para o Banco Espírito Santo, A Figura [Fig. 420]  e A 
Família [Fig. 421]; a coleção Os Azulejos e os Oceanos [Fig. 422, 423 e 424], editada em 1999, 
pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Banco Ultramarino, (Souto et al., 2017: 146-149); ou o 
troféu para a 80º Volta a Portugal em 2018 [Fig. 425].



238 | O azulejo na obra de Álvaro Siza

Bornes de Aguiar

Bilbao - Espanha

Fátima

Leiria
Vidago

Yongi-Si - Coreia do Sul

Taiwan

Coreia do Sul

Vidago

Leça da Palmeira

Alicante - Espanha

Lisboa
Oeiras

Lisboa
Lisboa

Hanôver - Alemanha

Porto Alegre - Brasil

Porto

Lisboa

Lisboa
Porto

Porto

Porto

Porto

Évora

Penafiel

Ovar

Évora

Arcozelo - V.N.Gaia

Haia- Holanda
Porto

Porto

Póvoa do Varzim
Moledo do Minho

Leça da Palmeira
Leça da Palmeira

Matosinhos

Matosinhos

NT / FVL

Matosinhos

2017

2015
2009-2010

2009-2010

2007-2011

2007

2007-2010

2005-2010

2003-2009

2002-2009

2002-2008
2002-2008

2001-2003

1999-2000

1998-2007

1996-2005

1995-2001

1995-1998

1995-1998

1992-2004

1992-1998

1991-1999

1991-1996
1991-1999

1990-1998

1987-1994

1986-1988
1985-1986

1984-1988

1980-1984
1979-1987

1977-1995
1975-1977

1973-1976

1958-1965

1952

1954-1957

1958-1963

1971-1973

LocalizaçãoFunçãoVidradoOrigemProduçãoTipologia Local

RevestimentoAzulejoData

Cozinha para a avó

Casas em Matosinhos

LocalizaçãoObra

Casa de Chá da Boa Nova

Piscinas da Quinta da Conceição

Casa Maria Margarida
Casa Avelino Duarte

Jardim-Escola São João de Deus

Pavilhão Carlos Ramos

Casa Alcino Cardoso
Casa Beires

Conjunto Residencial da Bouça
Conjunto Residencial da Malagueira

Vivendas Parque Van Der Venne

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto

Museu de Arte Contemporânea de Serralves
Edifício Câmara Chaves

Edifício Armazéns Grandella

Estação de Metro Baixa-Chiado

Complexo Residencial da Boavista

Terraços de Bragança

Pavilhão de Portugal, Expo´98

Reitoria da Universidade de Alicante

Edifício Administrativo APDL

Estação de Metro São Bento

Fundação Iberê Camargo

Pavilhão de Portugal, Expo 2000

ISQ Tagus Park

Museu Moinho de Papel

SPA Termal de Pedras Salgadas

SPA Termal Vidago Palace

Galilé dos Apóstolos da Igreja da Santíssima Trindade

Auditório Universidade do País-Basco

Club House Vidago Palace
Amore Pacific Research and Design Center 

Jeju House

Taifong Golf Club
Capela dos Ossos - Igreja de São Francisco

Sea Porto Hotel

NT

NT

NT

NT
NT

NT

NT
CINCA

NT
NT

NT

NT
NT
NTNT
NT

NT Cozinha

Cozinha

Cozinha/WC

Fachada

Caixa de Escadas/Fachada

Piscina

Balneários

Piscina
Piscina/Corredor/Balneários

Fachada

Fachada

Corredor

Fachada

Espaço admistrativo

Fachada

Estacionamento/Fachada

Corredores/Pátio

Átrio/Corredores/Sala

Átrio

Átrio

Átrio

Átrio

Percurso

Percurso

Parque de estacionamento

Estação

Estação

Cozinha/WC/Fachada

Cozinha

WC/Sala/Fachada

Pala da entrada

Chaminé

Balneários

Refeitório/Salas de aula

WC/Fachada

WC/Copa

                         Quadrado Liso          Retangular Liso          Biselado          Meia-cana côncava          Meia-cana convexa          Cantoneira reta            Três faces          Curvo          Faiança (produção artesanal)          Faiança com esgrafitado         Industrial          Interior          Exterior          Lambrim       Paramento           Friso    
                         Revestimento de paramentos e tetos            Revestimento pontual          Expressão artística integrada no revestimento          Painel          Figura Avulsa          Fábrica Viúva Lamego            Não Identificado          Platina            Fissuração          Craquelé          Perda da Chacota         Perda do Vidrado         Sujidade               
                         Destacamento do azulejo       

 

Casa Carneiro de Melo 1957-1959

FVL

FVL

FVL

FVL

FVL

FVL

FVL
RATONN

FVL

FVL

FVL

FVL

FVL

FVL

FVL

FVL

FVL

FVL
FVL

FVL

FVL

FVL

FVL

FVL

Lousada1997-2001Piscina da Quinta de Santo Ovídio Balneários/Piscina/Corredor
FVL

Marco de Canaveses1990-1997Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses Nave/Capela Batismal

FVL

PL

Atelier-Museu Júlio Pomar

Edifício Revigrés

Jardim da Casa Serralves

Capela do Monte

1993-1997

2000-2003

2016-2018

Lisboa

Águeda - Aveiro

Porto

Lagos

NT NT

NT

NT

FVL

WC

Cozinha/WC

Parque de estacionamento

Parque de estacionamento

Espelho d´água

Nave/Percurso de entrada

NT NT NT NT

Anomalias Estado de Conservação

NT NT

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

++

+++

++

- - -

+++

-

+++

+++

+++

+++

+++

+++
+++

+++

FVL NT PL

X

X

X

X

X

X

X

FA

FA

FA

Legenda:

Fig. 426 - Quadro síntese



O azulejo na obra de Álvaro Siza | 239

3.2. Quadro Síntese

A conceção do quadro síntese é baseada na análise efetuada neste capítulo, tendo constituído uma 
ferramenta paralela ao desenvolvimento do trabalho, onde são sintetizados os meios e tipos de 
aplicação do azulejo na obra de Álvaro Siza, permitindo uma visão panorâmica da aplicação deste 
material na sua obra.

O quadro síntese contempla assim três grupos, mencionando os seguintes aspetos:

- A data e localização da obra.
- O tipo; a origem do fabrico; o tipo e a técnica de produção e a cor do vidrado do azulejo.
- O local de aplicação (interior e/ou exterior); a função e a localização do revestimento.
- As anomalias e o estado de conservação do revestimento.

Além do objetivo principal de registo e sistematização das obras, este quadro permitiu expor 
cronologicamente a utilização do azulejo na obra do autor. Deste modo, ao contrário de alguns 
comentários referentes ao início do uso do azulejo na sua obra, designadamente Machabert e 
Beaudouin (2009: 220), concluiu-se que a sua utilização é transversal ao seu percurso, quer 
enquanto estudante, quer já como profissional.
Através da análise do quadro é possível observar que o material tem sido aplicado maioritariamente 
em espaços interiores, sob a forma de revestimento parcial. Uma prática decorrente, provavelmente,  
da sua tradicional aplicação em espaços húmidos, como cozinhas e instalações sanitárias. Embora 
o autor mostrasse já diferentes respostas à aplicação do material, só mais tarde ganha visibilidade 
e destaque noutros espaços, nomeadamente em exteriores.  

Numa leitura geral do quadro síntese percebe-se que o azulejo utilizado com maior predominância 
nos seus edifícios é o quadrado liso. Porém, com a experimentação, Siza começou a usar peças 
de remate, em meia-cana e cantoneira reta, permitindo-lhe criar a continuidade dos planos e 
responder ao desenho da arquitetura, sem que haja uma interrupção do revestimento.

No interior, além dos casos de aplicação regulares em espaços húmidos, como revestimento 
impermeável e de fácil manutenção, Siza apresenta uma interpretação da aplicação de azulejos 
como elemento desenhador da arquitetura e, em muitos casos, proporcionador da sua qualificação, 
através de peças de fabrico manual. O revestimento parcial é a opção mais recorrente na sua obra, 
estando maioritariamente direcionada para o revestimento de zonas húmidas, ou para espaços 
expostos a um elevado grau de utilização, como corredores ou parques de estacionamento. Contudo, 
percebe-se que em alguns casos o revestimento pode estar associado à clareza de um percurso, 
como acontece no SPA Termal de Pedras Salgadas e na Reitoria da Universidade de Alicante, em 
que a escolha do material de revestimento exerce uma caraterização e uma distinção das funções 
do edifício. Por outro lado, o revestimento integral de paramentos é, possivelmente, a aplicação 
que melhor esboça o trabalho do arquiteto na continuidade do material no espaço, no que diz 
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respeito às soluções de mudança de planos, de aplicação em pilares e na relação com os vãos e o 
teto. Os casos apresentados demonstram a ideia de aperfeiçoamento e consequente apuramento do 
detalhe no revestimento total dos paramentos, através de novas soluções e adaptações do azulejo 
à arquitetura. Por último, um caso único e de exceção na obra de Siza, que é o revestimento total 
dos paramentos e tetos da Estação de Metro da Baixa-Chiado, em Lisboa, onde Siza aplica um 
tipo de azulejo diferente das suas obras, demonstrando versatilidade na utilização e na conexão de 
vários elementos no revestimento dos paramentos.

Quanto aos casos em exterior, ao contrário da aplicação do azulejo em interior, observa-se na 
obra de Álvaro Siza um certo receio na sua utilização no revestimento integral dos paramentos. 
Uma inibição que surge face à falta de percepção do resultado global durante a obra, através da 
leitura do conjunto após o término da sua aplicação, assim como na relação com a envolvente 
(Siza, 2007: 86). Ainda assim, Siza apresenta no exterior, vários exemplos e princípios similares 
à aplicação do azulejo em interior, através de pequenos apontamentos na fachada, como frisos 
e azulejos soltos, aplicados de forma pontual no início do seu percurso, assumindo um caráter 
decorativo; no revestimento parcial, na procura de um paramento resistente, de fácil limpeza e 
manutenção; ou na sua aplicação integral em exterior, como é o caso do Complexo Residencial e 
Comercial Terraços de Bragança (1992-2004), que a escolha do material estabelece uma relação 
com a paisagem e com o espaço urbano. No entanto, apenas no Complexo Residencial da Boavista 
(1990-1998), Siza desapega-se dos medos da aplicação do material em grandes panos de paredes 
exteriores, através do uso de um azulejo de cor branca, com o pressuposto de captar a estética 
do material na sua relação com o sol, permitindo criar diferentes movimentos e tonalidades ao 
longo do dia. Apenas com a construção do Pavilhão de Portugal para a Expo´98 (1995-1998), Siza 
começa a usar azulejos com cores fortes no revestimento integral de paramentos, posteriormente 
integrados nos edifícios mais recentes, como o Pavilhão de Portugal para Hanôver (1999-2000), o 
Complexo Residencial e Comercial Terraços de Bragança (1992-2004) e o Complexo Residencial 
da Bouça (2000-2004).

A utilização do azulejo como base de expressão artística é outra das abordagens do material 
na obra de Álvaro Siza. De acordo com o autor, Tudo começou numa das casas reconstruídas 
no Chiado. O cliente queria qualquer coisa no espaço do átrio e eu desenhei um esquisso de 
Lisboa, que foi realizado em azulejo.[...] 13 (Machabert e Beaudouin, 2009: 220). No entanto, a 
sua utilização foi desencadeada a partir da sua integração com maior visibilidade no revestimento 
integral da Capela Batismal da Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses (1991-1997). Esta 
abordagem tem sido elaborada para edifícios em que o arquiteto não é responsável pelo projeto, 
tratando-se de encomendas, como são casos a Galilé dos Apóstolos da Santíssima Trindade (2007); 
a Capela dos Ossos (2015); e o Sea Porto Hotel (2017). Álvaro Siza produz também para os seus 
edifícios peças azulejares com esboços da sua autoria, através da sua integração no revestimento 
dos paramentos, como por exemplo na Estação de Metro de São Bento (1996-2005); no Amore 

13 Aplicação referente ao Edifício Câmara Chaves (Lisboa, 1991-1996).



O azulejo na obra de Álvaro Siza | 241

Pacific Research (2007-2011); mas também aplicados isoladamente, no Taifong Golf Club (2009-
2010), em Taiwan ou na Capela do Monte (2016-2018).

Por último, apesar de não constituir um objetivo de análise da presente dissertação, destacam-se no 
quadro alguns comentários a anomalias  observadas nas obras visitadas, bem como a referência ao 
seu estado de conservação. As observações mencionadas pretendem antes contribuir para alertar 
sobre a degradação e necessidade de rápida manutenção de algumas obras, assim como reforçar a 
prática preventiva no sentido de aumentar a longevidade dos revestimentos.





CONSIDERAÇÕES FINAIS
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4| Considerações finais

A realização desta dissertação pretendeu analisar as diferentes utilizações do azulejo na obra 
de Álvaro Siza, para isso, procurou-se compreender, em primeiro lugar, a identidade do 
material e o seu contexto na cultura portuguesa, desde a sua inserção no território nacional até 
à contemporaneidade. Estudou-se a realidade atual que tem gerado várias investigações para a 
divulgação do material no âmbito da história da arte, no entanto, no campo da arquitetura, apesar 
de alguns casos significativos, ainda se verificam preconceitos da aplicação do azulejo como 
revestimento de edifícios. Uma atitude possivelmente resultante do desconhecimento técnico, 
mas também estético do material, no que diz respeito às suas vantagens de impermeabilização, 
brilho e cor.

De modo a possuir ferramentas para esta análise, procurou-se numa primeira parte, compreender 
o que é o azulejo. Partindo de várias definições ambíguas decorrentes do estudo da azulejaria ao 
longo do desenvolvimento da investigação e da visualização da discussão da Rede de Investigação 
em Azulejo - AzLab#35 | O que é o azulejo?, entendeu-se que era necessário criar uma definição 
pessoal para caraterizar o material. Desta forma, a definição permitiu esclarecer o porquê da 
exclusão de alguns casos de referência da arquitetura portuguesa contemporânea, revestidos com 
peças cerâmicas, que são mencionados recorrentemente como revestimentos azulejares.
 
Posteriormente, de forma a conhecer o azulejo, do ponto de vista técnico e construtivo, foram 
estudadas as suas caraterísticas formais, físico-mecânicas e químicas, assim como as principais 
anomalias a que o material está sujeito, com a finalidade de compreender o seu comportamento 
e como poder evitá-las. Nesse sentido, a opção pelo azulejo como material de revestimento 
não só deverá ir ao encontro das suas potencialidades estéticas, mas também às exigências dos 
espaços a revestir, tendo em consideração as desvantagens que podem advir das condicionantes 
ambientais, humanas e da sua aplicação. Assim, o campo de aplicação terá de ser determinado 
segundo a localização do edifício e as condições do paramento, tendo presente que o azulejo é 
apenas apropriado para revestimentos de paredes. No exterior, a sua aplicação deverá cumprir 
parâmetros relativos ao nível do tráfego moderado e de oscilações dos picos de temperatura 
significativos, que conduzem, em grande parte, à sua deformação. Do mesmo modo, face às 
diferentes reações mecânicas e químicas do suporte e dos constituintes do revestimento aos agentes 
de deterioração, os problemas inerentes à aplicação do azulejo poderão ocorrer, maioritariamente, 
do desconhecimento técnico dos materiais. Portanto, para uma boa aplicação é fundamental ter 
em consideração: i) a localização (interior/exterior); ii) o tipo de edifício (habitação, comércio, 
unidade de saúde, escolas; iii) o tipo de espaço a revestir (fachada, corredor, cozinha, sala, casa de 
banho, átrio, piscina; e iv) a intensidade de utilização do espaço. Assim, a sistematização destes 
critérios, ainda em fase de projeto, são fundamentais para reduzir as desvantagens que o azulejo 
pode provocar na arquitetura. (Lucas, 2003: 41 e Curso de Engenharia Civil, s.d.: 39).
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A responsabilidade dos arquitectos aumenta quando chamam a si o azulejo e o aplicam 

deficientemente sem atender à sua base de suporte, com os mesmos erros base, construtivos 

e estéticos, daquele exemplo. A médio prazo teremos efeitos negativos sobre a credibilidade 

daquelas tentativas e a consolidação daquela reabilitação, e, assim, não haverá mais 

qualquer tradição de azulejo dos arquitectos. (Calado, 1998: 100-101)

Logo, para a qualidade do revestimento de paramentos em azulejo terá de existir: i) qualidade de 
projeto; ii) qualidade de conceção; iii) compatibilização do revestimento-suporte; iv) adequação 
funcional ao uso a que será sujeito e; v) capacidade de resistência do material aos diferentes 
movimentos entre o suporte e o sistema. Contudo, Não poderão depender muito dos arquitectos, 
alterações do fabrico do azulejo no que respeita às suas características técnicas [...] (Loureiro, 
2012: 72), cabendo-lhes, porém, a responsabilidade do desenho e do projeto do revestimento, de 
forma evitar o surgimento de anomalias. Desta forma, o arquiteto deverá ter conhecimento das 
caraterísticas do material a aplicar e da sua adequação ao local. 

Em segundo lugar, partiu-se para a análise histórica do azulejo na arquitetura, essencial para 
compreender a sua posição e identidade na cultura portuguesa durante cinco séculos. Este estudo 
considerou-se fundamental para entender as transformações que o azulejo tem vindo adquirir, 
pela forma como se vem adaptando às circunstâncias económicas e sócio-culturais, sempre em 
simbiose com a arquitetura, transferindo para os edifícios dinamismo, adjetivação e expressão, 
que por vezes entram em contacto com o próprio observador. 
Como primeira conclusão, constatou-se que cada vez mais a arquitetura contemporânea está a 
encontrar novos caminhos na transformação do formato tradicional do azulejo, na procura de 
novas formas, tais como peças cerâmicas tridimensionais, com uma estrutura oca no seu interior.
Esta inovação está a originar uma possível fuga ao azulejo, ainda que em alguns  dos casos se 
procure as mesmas caraterísticas estéticas do azulejo de fabrico artesanal.
Embora que o azulejo nunca tenha deixado de fazer parte da nossa cultura arquitetónica, a aplicação 
do azulejo fora dos espaços tradicionalmente associados à zona de águas, ou seja, no exterior e 
em outros espaços interiores, tem vindo a ganhar novo destaque na cultura portuguesa aos olhos 
dos turistas, enaltecendo e renovando a importância deste material em Portugal. Nesse sentido, 
nesta época, de grande consumo turístico, tem-se assistido a uma intensificação, quase irónica 
e exacerbada, da divulgação do azulejo, tanto na arquitetura, no contexto de revestimentos de 
novos edifícios, de reabilitação, assim como no campo do design, com apontamentos na cidade, 
na publicidade e no próprio marketing do país, tornando-se moda, ultrapassando o conceito 
tradicional de revestimento e pele da arquitetura. 
O despertar, pelo olhar de outrem, já se tinha verificado durante o século XIX, através da aplicação do 
azulejo na fachada em Portugal, moda introduzida no Porto pelos brasileiros torna-viagem e os novos 
ricos, que tinham a necessidade de se evidenciar na sociedade. A aplicação do azulejo em exterior 
nunca desapareceu dos nossos edifícios, apenas ficou reduzida a muito poucos exemplos, alguns 
dos quais pontuais na arte nova e arte déco do início do século XX. Em meados do século XX, são os 
brasileiros que o recuperam para a arquitetura moderna, através do incentivo de Le Corbusier para a 
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aplicação do azulejo no revestimento do Edifício do Ministério da Educação (Rio de Janeiro, 1937).
Na atualidade, encontram-se casos onde o azulejo é trabalhado a partir da sua forma original, 
como forte meio de expressão dos arquitetos que tiram partido das suas caraterísticas, tais como 
Álvaro Siza, Correia/Ragazzi arquitetos, Ricardo e Sofia Senos da M2- Senos architects com a 
instalação sanitária no Cemitério de Ílhavo, ou a arquiteta Ana Costa.
 
Em terceiro lugar, destaca-se o papel que a aplicação do azulejo assume na obra de Álvaro Siza. A 
análise à sua obra permitiu identificar várias soluções de aplicação e apropriação deste material, 
no interior e no exterior dos edifícios. No entanto, o trabalho de investigação desenvolvido está 
longe de abarcar e analisar em profundidade a abrangência deste material, dada a quantidade 
de obra do autor, ainda assim, julga-se ter conseguido fazer uma abordagem ao maior número 
de casos e situações de aplicação exemplar do azulejo. A obra de Siza faz parte de um amplo 
exemplo assente em várias perspetivas da utilização do azulejo na arquitetura, que tem vindo a 
reavaliar a sua importância como material de revestimento, contribuindo para a divulgação do 
azulejo português no estrangeiro.

No estudo ao azulejo na obra de Álvaro Siza interpretaram-se alguns temas que parecem ser 
centrais nos objetivos do autor. O primeiro encontra-se no esforço de relacionar o azulejo com 
o contexto histórico e geográfico, e o segundo na compreensão do material num processo de 
transformação a favor do desenho da arquitetura, evidenciando o desejo de profunda continuidade 
do revestimento, não se limitando apenas à colocação da peça, mas à forma como é incorporada 
e articulada entre os espaços interiores e exteriores. Um esforço para estabelecer uma constante 
relação entre materiais, através de uma preocupação insistente e recorrente na sua obra, 
permitindo estabelecer uma síntese de formas e tipos de aplicações. Por outro lado, ressalta-se 
o conceito de Siza em emoldurar o azulejo nas suas primeiras obras, isto é, no revestimento 
integral dos paramentos exteriores, que de certa forma nasce na base na cultura arquitetónica 
da casa burguesa, e que se vai dissipando através da solução de remates no mesmo material.

Apesar dos primeiros trabalhos de Siza acompanharem uma certa inibição na utilização do 
azulejo, segundo uma abordagem mais funcional, decorativa e intimista, observou-se que ao 
longo da sua obra este material se foi consolidando e fortificando no exterior. Encontra-se aí um 
afastamento a um vocabulário mais técnico, isto é, de impermeabilização e fácil manutenção, 
para dar lugar ao sentido estético, metamorfoseador e poético do azulejo na arquitetura. Embora 
seja um tema pouco abordado, o azulejo vem a marcar posição na obra do autor através de uma 
aprendizagem e experiência contínua, servindo de modelo para outros arquitetos. Todavia, é 
particularmente no diálogo entre diferentes espaços, materiais e superfícies que Siza demonstra 
a adaptabilidade e flexibilidade do azulejo tradicional na arquitetura, através de uma gramática 
de detalhe, assim como da expressão que o material oferece aos paramentos. Siza consegue 
criar uma grande variedade de soluções de aplicação do azulejo na sua obra, por necessidade de 
resolução dos diversos problemas da arquitetura, através de vários formatos que vão ao encontro 
da peça original. Deste modo, enquanto que os exemplos dos novos revestimentos em “azulejo”, 
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isto é, com peças cerâmicas, surgem numa adaptação a novos formatos e conceitos, Siza apropria 
na sua obra os modelos tradicionais, reinterpretando-os, de forma a integrar na sua expressão 
arquitetónica uma linguagem contínua do revestimento.

Através da análise e interpretação dos casos, que representam grande parte da aplicação do azulejo 
na obra do autor, reparou-se que existe em Siza várias motivações para a escolha do material: 
a primeira, está centrada nas suas propriedades técnicas, como material de fácil manutenção e 
impermeabilização; a segunda, pelas suas capacidades e potencialidades estéticas. Neste sentido, 
a obra de Álvaro Siza expõe várias vertentes da aplicação deste material, tirando partido das suas 
propriedades, tanto na utilização do azulejo industrial de baixo custo, assim como do artesanal, 
de custo mais elevado, com caraterísticas estéticas muito particulares devido ao seu processo 
de produção. Por outro lado, a utilização do azulejo como base de expressão artística, permitiu 
absorver novas abordagens expositivas da sua poética de desenho.

Acredita-se que ao estudar e divulgar as vantagens do azulejo, sobretudo no que diz respeito à 
caraterização, dinamização e transformação que tem adquirido ao longo da história da azulejaria 
portuguesa, possa auxiliar a uma utilização mais cuidada e estudada da sua aplicação na arquitetura. 
Não obstante, apesar da ostentação do azulejo nas ruas portuguesas, observa-se que ainda existe 
uma incompreensão das qualidades do material. Deste modo, para que se consiga aproveitar da 
melhor forma as suas potencialidades técnicas e estéticas, a sua futura aplicação ou alteração 
deve ser revista, numa tentativa de preservação de uma cultura arquitetónica tão identitária e 
diferenciadora.

Nesse sentido, o azulejo, para além de um material de revestimento, constitui sobretudo um meio 
de expressão utilizado durante a história da azulejaria portuguesa, mas também no contexto da 
obra de Siza. Deste modo, a presente dissertação expõe o azulejo não apenas como material de 
revestimento, exterior ou interior, maioritariamente associado a espaços húmidos, mas também 
como material construtivo e caraterizador da arquitetura, quer na sua aplicação recorrente em 
paredes, quer como meio de expressão artística.

Como interpretação final, a vontade de construir com azulejo em Portugal, vem sobretudo do 
exemplo da obra de Álvaro Siza e do consumo turístico pelo material. Por outro lado, conclui-se 
que a adaptabilidade do azulejo ao longo da história da azulejaria portuguesa permitiu estabelecer 
uma identidade única deste material, uma vez que o azulejo teve sempre uma ampla aplicação na 
arquitetura em Portugal. No entanto, a sua alteração, na atualidade, para modelos tridimensionais 
cerâmicos, poderá afetar a aplicação do azulejo tradicional. 
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Nota final

Considera-se que a investigação serve de documento e memória futura do azulejo na arquitetura 
portuguesa e, em especial na obra de Álvaro Siza, a qual poderá ser atualizada à medida que o 
autor recorra ao material nas suas obras, ou que se verifiquem obras anteriores não mencionadas 
na presente investigação.

Relativamente às dificuldades sentidas no decorrer do trabalho, estas prendem- se essencialmente 
com a falta de informação por parte do gabinete do arquiteto Álvaro Siza. Neste sentido, foi 
possível identificar temas relevantes ainda por investigar, nomeadamente:
– Estudo sobre a possível aplicação do azulejo no Edifício Révigres, em Águeda;
– Perceber a origem e o fabrico do azulejo aplicado nas primeiras obras do arquiteto Álvaro Siza;
- Entender de uma forma mais particular os pressupostos da utilização do azulejo na obra de 
Álvaro Siza;
– Estudo sobre a introdução do azulejo na fachada no século XIX. Embora exista algumas 
considerações ao longo dos tempos, o tema ainda não se encontra devidamente estudado. 
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12/05/2017] 
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Fig. 337 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017]
Fig. 338 – Fotografia de Maria Ramos 
Fig. 339 – Fotografia de Maria Ramos 
Fig. 340 – Fotografia de Maria Ramos 
Fig. 346 – Fotografia de Charles Cossement. Disponível em: https://www.instagram.com/p/BfTiwydnYuD/?taken-
by=charles_cossement [Consultado a 20/02/2018]
Fig. 347 – (Cecília e Poveda, 2013: 340)
Fig. 348 – (Cecília e Poveda, 2013: 340)
Fig. 349 – (Cecília e Poveda, 2013: 340)
Fig. 350 –  Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017] 
Fig. 351 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017] 
Fig. 352 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017] 
Fig. 353 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017] 
 Fig. 374 –  Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017] 
Fig. 375 – Fotografia de Ivan Casal Nieto. Disponível em: http://ivancasalnieto.com/project/vidago-palace-hotel/ 
[Consultado a 30/01/2018] 
Fig. 376 – Fotografia de Ivan Casal Nieto. Disponível em: http://ivancasalnieto.com/project/vidago-palace-hotel/ 
[Consultado a 30/01/2018]
Fig. 377 – Fotografia de Ivan Casal Nieto. Disponível em: http://ivancasalnieto.com/project/vidago-palace-hotel/ 
[Consultado a 30/01/2018]
Fig. 378 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017] 
Fig. 379 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017] 
Fig. 380 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017] 
Fig. 381 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017] 
Fig. 382 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017]
Fig. 383 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017]
Fig. 384 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017]
Fig. 385 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017]
Fig. 398 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017] 
Fig. 399 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017]
Fig. 400 – Fotografia de Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017]
Fig. 401 – Fotografia Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017]
Fig. 402 – Fotografia Fernando Guerra. Disponível em http://ultimasreportagens.com/522.php [Consultado a 
12/05/2017]
Fig. 403 – Fotografia Fernando Guerra. Disponível em http://ultimasreportagens.com/522.php [Consultado a 
12/05/2017]
Fig. 404 – Fotografia Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017] 
Fig. 405 –  Fotografia Fernando Guerra. Disponível em: http://ultimasreportagens.com/siza.php [Consultado a 
12/05/2017]
Fig. 406 – Fotografia cedida pela Fábrica Viúva Lamego
Fig. 407 – Fotografia cedida pela Fábrica Viúva Lamego
Fig.409 – Disponível em: https://www.instagram.com/p/BSE-w47AqzF/?taken-by=dimas.fam [Consultado a 
30/05/2018]
Fig. 414 – Fotografia João Morgado. Disponível em:https://www.joaomorgado.com/pt/reportagens/capela-do-monte 
[Consultado a 2/06/2018]
Fig. 415 – Fotografia João Morgado. Disponível em:https://www.joaomorgado.com/pt/reportagens/capela-do-monte 
[Consultado a 2/06/2018]
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Fig. 416 – Fotografia João Morgado. Disponível em:https://www.joaomorgado.com/pt/reportagens/capela-do-monte 
[Consultado a 2/06/2018]
Fig. 417 – Fotografia João Morgado. Disponível em:https://www.joaomorgado.com/pt/reportagens/capela-do-monte 
[Consultado a 2/06/2018]
Fig. 418 – Fotografia João Morgado. Disponível em:https://www.joaomorgado.com/pt/reportagens/capela-do-monte 
[Consultado a 2/06/2018]
Fig. 419 – Figura manipulada pelo autor a partir das fotografias de João Morgado
Fig. 425 – Disponível em: https://www.instagram.com/p/Bl8lEhMn5B8/?taken-by=viuvalamego1849 [Consultado a 
1/08/2018]
Fig. 426 – Figura elaborada pelo autor 
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C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S
Technical Characteristics | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

  
EN 14411:2003-BIII-GL

Prensagem | Pressing Extrusão | Extrusion
EN 14411:2003-AIII-GL

NORMA
specification

TESTE
test

Valores nor ma
specification values

Valores V. Lamego
V. Lamego values

Valores nor ma
specification values

Valores V. Lamego
V. Lamego values

EN ISO 10545-2

Dimensão dos lados
Lateral dimension ±0,5% ±0,5% ±2% ±2%

Espessura
Thickness ±10% ±10% ±10% ±10%

Rectilinearidade das arestas
Edge straightness ±0,3% ±0,3% ±1% ±1%

Ortogonalidade
Squareness ±0,5% ±0,5% ±1% ±1%

Planaridade (curvatura central)
Flatness (Central curvature) -0,3% a +0,5% -0,3% a +0,5% ±1% ±1%

Planaridade (curvatura lateral)
Flatness (Lateral curvature) -0,3% a +0,5% -0,3% a +0,5% ±1% ±1%

Planaridade (empeno)
Flatness ±0,5% ±0,5% ±1,5% ±1,5%

EN ISO 10545-3 Absorção de água
Water absorption >10% ≥ 14% >10% ≥ 14%

EN ISO 10545-4 Resistência à flexão
Flexural strenght test ≥ 200N ≥ 200N ≥ 600N ≥ 600N

EN ISO 10545-4 Módulo de ruptura
Modules of rupture ≥ 15N/mm² ≥ 15N/mm² ≥ 8N/mm² ≥ 8N/mm²

EN ISO 10545-9 Resistência ao choque tér mico
Ther mal shock resistance

quando exigida
when required

confor me
according

quando exigida
when required

confor me
according

EN ISO 10545-11 Resistência ao fendilhamento
Crack resistance

exigida
required

confor me
according

exigida
required

confor me
according

EN ISO 10545-14 Resistência ás manchas
Stain resistance

min. classe 3
min. class 3 4 ou 5 min. classe 3

min. class 3 4 ou 5

EN ISO 10545-13

Produtos químicos de limpeza
Chemical cleaning products

min. classe GB
min. class GB GA min. classe GB

min. class GB GA

Aditivos para águas e piscinas
Swimming pool salt

min. classe GB
min. class GB GA min. classe GB

min. class GB GA

Resistência aos ácidos e bases
Resistance to acid and basis

produto a 
produto

product by product

produto a 
produto

product by product

produto a 
produto

product by product

produto a 
produto

product by product
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Anexo A - Caraterísticas Técnicas Viúva Lamego
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F O R M A S  E  D I M E N S Õ E S  ( C M )
FORMS AND DIMENSIONS (CM) | FORMES ET DIMENSIONS (CM) | FORMSTÜCKE UND DIMENSIONEN (CM) | ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ (CM)

Pelas suas característica produtivas a Viúva Lamego tem possibilidade de produzir azulejos com diversas formas, dimensões e cores. Consulte a empresa sempre que necessitar 
de uma solução ímpar. | Viúva Lamego plant, thanks to its production characteristics has the possibility to produce ceramic tiles in several di rent shapes, dimensions and 
colors. Please consult the company when you need a singular unique solution. | Viúva Lamego, grâce à une production dont ses caractéristiques sont singulières, a la possibilité 
de produire carrelage céramique dans plusieurs formes, dimensions et couleurs. Vous pouvez toujours consulter l’usine quand vous avez besoin d’une solution unique. | Viúva 
Lamego, dank seiner Produktion Eigenshaften, hat die Möglichkeit  keramische Fliesen in verschiedenen Formen, Dimensionen und Farben zu produzieren. Bitte konsultieren Sie 
uns immer wenn Sie eine besondere unique Lösung benötigen. | Фабрика Viúva Lamego, благодаря своим производственными характеристиками, имеет возможность 
производить керамическую плитку в несколько различных форм, размеров и цветов. Пожалуйста, посаветуйтесь с фабрикой когда вам нужна сингулярное решение.
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14

14

14

14
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5,2
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5

4
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14

4

4

4

14

7

14

6

14

6

AZULEJO
AVL

FAIXA
FTBL

PEÇAS ESPECIAIS
SPECIAL PIECES

PIÉCES SPÉCIALES
SPEZIELLE STUCKË

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

AXL

RF 121

RF 120

RF 122

CANTO
FQBLFAIXA

FAL

CANTO
FCL

CANTONEIRA 
RECTA
CTL4

CANTO
CCTL4

CANTONEIRA 
RECTA
CTL2

CANTO
CCTL2CANTONEIRA 

CONVEXA
CVL

CANTO
CCVL

CANTO
CCVL

CANTONEIRA 
CÔNCAVA
CVL

AZULEJO
XAL

FAIXA
FTL

CANTO
FQL

Anexo B - Formas e Dimensões Viúva Lamego
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Anexo C - Caraterísticas Técnicas CINCA
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Anexo D - Formas e Dimenensões CINCA
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Anexo E - Expressão artística

Processo de conceção de expressão artística sobre azulejo com a técnica de faiança com esgrafitado

Oficina Fábrica Viúva Lamego
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Anexo F - Exemplo de tonalidades dos azulejos de fabrico artesanal
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Anexo G - Exemplos de aplicação de revestimentos

 Exemplos de revestimento interior de paredes

 Exemplos de revestimento exterior de paredes



Anexo H -Certificado de participção no Curso Livre Azulejaria de Fachada
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