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Introdução 

 

      Este relatório de estágio foi realizado no âmbito do Mestrado em História da Arte Portuguesa 

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo como docente orientador o Prof. Doutor 

Luís Alberto Esteves dos Santos Casimiro. 

      O objecto de estudo deste Relatório consiste na azulejaria de fachada presente na freguesia de 

Santo Ildefonso, pertença da autarquia portuense, e compreende todo o revestimento cerâmico 

presente nos dois quarteirões que envolvem o Jardim de S. Lázaro, assim como o invólucro 

cerâmico que guarnece os seus principais templos religiosos. 

      A cerâmica, enquanto arte e ofício, distingue-se pelo seu carácter prático e decorativo, e é, e 

será sempre, o reflexo de uma época, manifestando-se como testemunho de movimentos 

religiosos, tecnológicos, mercantis ou meramente como objecto utilitário e pessoal, do dia-a-dia 

trivial de cada um de nós. A época escolhida revela a produção semi-industrial de cerâmica como 

agente predominante na azulejaria, o que se traduz em extensões programáticas balizáveis entre 

os séculos XIX e XX. Nessa medida é realizada também uma contextualização e um esboço 

histórico de alguns dos mais importantes complexos fabris localizados no centro produtor 

Gaia/Porto.  

      Juntamente com a componente técnica é dissecado ainda o campo político-social, primeiro 

condicionante do desenvolvimento desta comunidade, do seu edificado e, por conseguinte, dos 

circunstancialismos que provocam o desejo e a procura pelo azulejo de fachada. O representante 

de um dos capítulos mais proficientes desta arte decorativa nacional por excelência. 

      Inerente ao estágio, e servindo de pilar de sustentação ao Relatório, decorreu um amplo 

processo de inventariação, onde foram recolhidos todos os dados e feito um registo fotográfico 

do azulejo de fachada desta freguesia, para que se efectuassem fichas de catálogo; que servem 

como produto final à instituição acolhedora e de base para o desenvolvimento da componente 

correlativa com o enquadramento teórico. 

      O enquadramento teórico utilizado neste Relatório é vasto, logo, para uma melhor 

sistematização, apresentação e compreensão do seu conteúdo, encontra-se organizado e ordenado 

em diversos pontos de desenvolvimento (que por sua vez se subdividem). No ponto 1 - O 

Azulejo, antecedentes: são abordadas as origens mais remotas desta arte, a sua evolução, assim 
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como os diversos aspectos históricos que a ligam a Portugal. No ponto 2 – Azulejaria Portuense, 

o assunto já é mais restrito, leva-nos para uma área geográfica mais específica e também para um 

tempo cronológico mais particular, que abarca as centúrias de XIX e XX. Neste ponto é 

apresentado o azulejo de fachada, são reveladas as suas técnicas, os padrões criados, e ainda os 

restantes elementos complementares que acompanham todo este revestimento cerâmico parietal. 

O ponto 3 ficou reservado para Os centros de produção, aqui, é realizada uma pequena análise 

ao panorama nacional e mais concretamente aos desenvolvimentos da área portuense. Por 

conseguinte é feito um enquadramento histórico que individualmente expõe as suas principais 

fábricas (Porto e Gaia). Manufacturas estritamente correlacionadas com este tipo de revestimento 

e com o território - objecto de estudo. 

      No ponto 4 – Aproximação a Santo Ildefonso, são examinandos todos os aspectos que se 

justificam para uma apresentação global e capaz da freguesia em estudo. É localizada a sua área 

geográfica, são vistos os limites do seu território, são referidas algumas particularidades do dia-

a-dia entre outras especificidades concernentes à sua população. Como o nome indica, ao ser 

feita uma “aproximação” à freguesia, tornou-se essencial fazer-se também uma amostragem do 

seu património cultural e edificado, não de forma exaustiva, pois não é essa a meta a que se 

prende este trabalho, mas onde os casos proeminentes e incontornáveis recebem a atenção 

devida. 

      No ponto 5 - O Azulejo na freguesia de Santo Ildefonso, é iniciada a análise do azulejo 

presente na freguesia de Santo Ildefonso, começando pelo revestimento dos seus templos 

principais e onde o guarnecimento azulejar é mais significativo. Neste componente, figuram: a 

Capela de Fradelos; a Capela das Almas; a Igreja dos Congregados e a Igreja de Santo Ildefonso. 

É feita uma apresentação genérica do historial destas edificações, são apontados aspectos 

técnicos e estilísticos, e são vistos ainda outros valores artísticos presentes no interior das 

construções. De um modo mais profundo é encarada a iconografia, as motivações, a superfície e 

o desenho, assim como os responsáveis por estas composições azulejares. Segue-se a análise dos 

edifícios civis (e do seu revestimento) inventariados, no processo de catalogação proposto para 

estágio. É encarada a génese urbana portuense dos séculos XIX e XX, são expostos os 

quarteirões, as técnicas de produção e decoração que os definem, à qual é acrescida um trabalho 

de propensão e de estática resultante de toda a investigação. 
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      Por último é concebido um ponto que refere As problemáticas da memória e da preservação, 

onde são relembradas as condicionantes que envolvem esta arte decorativa, as particularidades 

do seu material e algumas das políticas de preservação e protecção existentes.  

      Este Relatório é também acompanhado por um registo fotográfico entre outros esquemas e 

gráficos (de autoria própria) que ilustram e completam alguns dos assuntos desenvolvidos. 
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Apresentação do estágio 

   

      A prestação de serviços apresenta cada vez mais um carácter transversal. O mercado de 

trabalho está em mutação e novos desafios são constantemente colocados ao historiador de arte, 

que tem de se adaptar, a si e ao trabalho, às mais diversas tarefas e situações comunicacionais. O 

profissional deste sector tem de ser polivalente, de se moldar a diferentes contextos técnicos, de 

adquirir uma postura leal em todas as relações interpessoais, de estar consciente da sua função 

social e do seu papel no seio de uma equipa, regendo-se sempre por princípios éticos. Por estes 

motivos, a articulação entre a formação académica, teórica e metodológica, e a experiência no 

mundo do trabalho, do conhecimento empírico, é extremamente importante na sua preparação e 

credibilização. 

      A decisão de realizar um estágio e, em consequência, um Relatório de Estágio foi tomada por 

sentir a necessidade de complementar a formação mais teórica de Mestrado com a rotina de uma 

esfera laboral.  

      Uma vez que cumprir um estágio a tempo inteiro não era tarefa exequível, procurou-se que 

ele fosse dinâmico e que permitisse o contacto com entidades alheias, possibilitando o 

desenvolvimento de várias valências, não só técnicas como também relacionais. 

 

- A entidade acolhedora 

      O estágio foi realizado no Departamento Municipal de Museus e Património Cultural da 

Câmara Municipal do Porto, que está sobre a tutela de Pedro Nuno Costa Sampaio, e faz parte da 

Direcção Municipal da Cultura (DMC). Como sede utiliza o Palacete dos Viscondes de 

Balsemão, um edifício histórico, mandado construir em meados do século XVIII e que fica 

localizado na Praça de Carlos Alberto, na freguesia da Vitória. Actualmente, aqui funcionam 

diversos serviços da Câmara Municipal do Porto, nomeadamente a Direcção Municipal da 

Cultura, o Gabinete de Arqueologia Urbana, bem como o Gabinete de Numismática, 

recentemente transferido da Casa Tait. No rés-do-chão funciona ainda um espaço para 

exposições que diariamente se encontra aberto ao público.  
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      Na coordenação da estadia, e como contacto primordial no desenvolvimento deste intento 

sobre azulejaria de fachada, estiveram envolvidas a Dra. Maria Augusta Marques e a sua 

assistente, a Dra. Paula Lage.  

 

- Objectivos do estágio 

      O trabalho prático proposto consistiu em dar continuação a uma vasta tarefa de 

inventariação, iniciada já em anos anteriores ao estágio, pela Dra. Maria Augusta Marques e pela 

sua assistente, na qual seriam recolhidos dados referentes ao revestimento cerâmico de todos os 

prédios urbanos circunscritos no município. Para tal foi definida uma área de acção, que foi 

justamente a freguesia de Santo Ildefonso e dois dos seus quarteirões em particular. 

      Após a recolha, seguiu-se o preenchimento de uma ficha de catalogação, denominada – 

“Ficha de Elemento Cerâmico”, na qual os diversos dados correspondentes às especificações dos 

conjuntos em estudo, seriam inseridos. Além do modelo oficial, foi também sugerida a realização 

de um modelo de ficha original, sobretudo como forma de exercício, uma vez que apenas 

seguiria para arquivo o modelo fornecido pela Instituição. 

      Os azulejos são uma imagem de marca do Porto que o Departamento Municipal de Museus e 

Património Cultural da Câmara Municipal do Porto pretende preservar. Para isso, criou uma 

reserva azulejar, fazendo a sua recolha e conservação, e cedendo-os depois a cidadãos que 

queiram cobrir falhas de fachadas. É neste campo de acção que de forma pertinente, influem os 

parâmetros preenchidos nas fichas de inventário, sobretudo no que respeita a lacunas e ao 

número de peças cerâmicas em falta. Estes dados ajudam a perceber e actuar de forma cuidada 

nas mais diversificadas solicitações e consoante todas as necessidades observadas. 

      Inerente a todo este trabalho prático, é realizada também uma intensa recolha teórica, toda 

uma vasta bibliografia é tida em conta, pois é indispensável atingir o melhor domínio sobre o 

universo do objecto em estudo, para que de uma forma pragmática e clara se alcance o mais 

abrangente e, ao mesmo tempo, mais completo enquadramento temático. 
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Metodologia e fontes 

 

      Desde o início esteve presente vários conceitos que projectaram e guiaram este trabalho até à 

sua resolução. Deste modo esteve também sempre consciente o pensamento de que um Relatório 

de Estágio académico (neste formato) implica um longo processo de aprendizagem contínua. 

      Como tal, algumas etapas deste trabalho foram realizadas previamente, antes do início do 

estágio, algumas só se puderam desenvolver já no seu decorrer, algumas em simultâneo e outras 

apenas, após a sua conclusão. Assim funcionou a estratégia utilizada com a bibliografia e com as 

diversas leituras, necessárias para a compreensão e depois para a explanação do objecto 

estudado.  

      Inicialmente realizaram-se leituras mais abrangentes, onde a globalidade do fenómeno do 

azulejo era relatada, seguidamente estiveram envolvidos escritos respeitantes a uma área mais 

técnica e circunscrita à amostragem que se pretendeu evidenciar com todo este intento. Diversos 

autores foram consultados, foi revisitada a grande maioria dos nomes de referência neste área 

científica, mas também autores mais recentes, entre eles, alguns também já com provas dadas 

nesta área do saber.  

      Nos nomes “incontornáveis”, são disso exemplo: José-Augusto França; José Meco; Reynaldo 

dos Santos; Santos Simões; Rafael Salinas Calado; Agostinho Guimarães, entre outros (que vêm 

também mencionados no campo reservado às Referências bibliográficas). Com artigos mais 

recentes encontramos autores como: Sandra Araújo de Amorim, que entre outras publicações, foi 

responsável pela Azulejaria de fachada na Póvoa de Varzim (1850-1950); também Ana 

Margarida Portela Domingues com a feitura de duas teses, uma relacionada com a Fábrica de 

cerâmica das Devesas e outra cujo tema reúne a ornamentação cerâmica na arquitectura do 

Romantismo em Portugal (dissertação de Mestrado e tese de Doutoramento em História da Arte 

em Portugal, respectivamente); podemos ainda salientar uma dissertação de Mestrado em 

Museologia de Tiago Manuel Gomes de Castro que nos fala da Cerâmica ornamental na 

arquitectura da cidade de Espinho. No campo da iconografia e do património religioso presente 

no território portuense, foram também tidas em conta as referências mais importantes, entre elas, 

autores como Alexandrino Brochado e Fausto Sanches Martins, que de forma profícua 

galvanizaram estes domínios. 
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      No começo, foi esboçado um índice, que acompanhado de uma breve descrição do que se vai 

incluir em cada um dos pontos pré-definidos, revelou ser uma ferramenta bastante útil. 

Juntamente com estas pré-definições e mais uma vez recorrendo ao precioso aconselhamento do 

orientador, foi criada uma base de dados, de informação organizada (por temas, por ideias, por 

citações, por datas, por autores, etc.) que viria a ser permanentemente completada. 

      Após a conclusão dos trabalhos solicitados na entidade acolhedora onde foi realizado o 

estágio e cujos objectivos, foram enunciados já no plano relativo à apresentação do estágio, 

seguiu-se a composição da redenção final do Relatório. Na qual se retratam os diversos 

conteúdos absorvidos nos levantamentos bibliográficos e nas restantes leituras. Na qual se dá 

também a inclusão de todos os registos que achei pertinentes e significativos para a concretização 

deste projecto e que seriam originários das várias visitas de campo efectuadas, onde de forma directa, 

contactei com todas as estruturas e realizações azulejares pertencentes ao corpo de estudo. 

      A opção pela experiência empírica e pelo registo fotográfico dos objectos, tornar-se-iam agentes 

cruciais para um melhor entendimento desta realidade tão intrincada, nesta metodologia, funcionam 

particularmente como uma exigência. Que foi encarada uma vez como um processo de aprendizagem 

contínua e de consequentes reavaliações, que acabam por surgir de forma natural e ao mesmo tempo 

pertinentemente. 

      A discussão contínua dos argumentos do relatório com colegas da mesma área e de áreas 

afins acabou por se revelar também um excelente auxiliar de trabalho, em toda esta demanda. 

Um relatório neste formato ganhará sempre se não for um longo exercício de isolamento 

científico. 

      Por último, depois de aprontada toda a redacção e concluídas as revisões necessárias é feita a 

restante montagem do trabalho final, que acresce e completa todo o enquadramento teórico com um 

volume de anexos, no qual está incluído o ficheiro relativo a todo o préstimo desenvolvido no 

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal do Porto. 
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Enquadramento Teórico 

1. O Azulejo, antecedentes 

1.1 Origens e aspectos históricos do azulejo em Portugal 

 

      A palavra em si, azulejo, tem origem no árabe az-zuleij que significa pequena pedra polida e 

seria usada para designar o mosaico bizantino do Próximo Oriente. Contrariamente ao que se 

afirma com frequência, esta não tem qualquer relação com o termo azul
1
. Esta associação errónea 

deve-se sobretudo ao facto de grande parte da produção portuguesa de azulejo se caracterizar 

pelo emprego maioritário dessa cor. 

      O objecto consiste num artefacto cerâmico de pouca espessura, geralmente, quadrado em que 

uma das faces é vidrada, resultado da cozedura de um revestimento usualmente denominado 

como esmalte, que se torna impermeável e brilhante. Esta face pode ser monocromática ou 

policromática, lisa ou em relevo. É comummente usado em grande número como elemento 

associado à arquitectura no revestimento de superfícies interiores ou exteriores ou como 

elemento decorativo isolado. 

      A sua utilização pode-se observar já na Antiguidade, na época do Antigo Egipto e na região 

da Mesopotâmia, alastrando-se por um amplo território com a expansão islâmica, pelo Norte de 

África e depois pela Europa (zona do Mediterrâneo), penetrando na Península Ibérica por mãos 

mouras que levam consigo a origem do termo actual. O oriente islâmico impulsiona 

qualitativamente a produção de revestimentos parietais pelo contacto com a porcelana chinesa 

que, pela rota da seda, surge em vários centros artísticos do Próximo Oriente.  

      Durante a permanência islâmica na Península Ibérica a produção do azulejo cria bases 

próprias em Espanha
2
 através de artesãos muçulmanos e desenvolve-se a técnica mudéjar entre o 

século XII e meados do século XVI em oficinas de Málaga, Valência (Manises, Paterna), 

Talavera de la Reina e ainda no maior centro o de Sevilha (Triana). 

                                                 
1
 Este termo deriva do persa - د  lazhward, que é o nome do local conhecido por ser um grande depositário da الژور

pedra semi-preciosa de intensa cor azul, lápis-lazúli (pedra de lazhward). Estas indicações encontram-se disponíveis 

na internet - http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Azure (26 Nov. 2009) 
2
 BROCHADO, Alexandrino - Capela das Almas - Uma jóia da azulejaria portuguesa. Porto: Livraria Telos 

Editora, 1985, pp.11,31. 
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      Na mudança do século XV para o século XVI o azulejo “atinge” o nosso país já com uma 

longa experiência em produção de cerâmica. Inicialmente importado de Espanha o azulejo é, 

mais tarde, empregue como resultado de manufactura própria, não só no território nacional, mas 

também em parte do antigo império de onde absorve simultaneamente uma grande influência 

(Brasil, África, Índia). 

      Com as suas respectivas variantes estéticas o azulejo vai ser utilizado em outros países 

europeus como os Países Baixos, a Itália e mesmo a Inglaterra, mas em nenhum outro acaba por 

assumir a posição de destaque no universo artístico nacional, a abrangência de aplicação e a 

quantidade de produção atingidas em Portugal. 

      Como fora aclarado, os revestimentos cerâmicos apenas começaram a usar-se em Portugal de 

uma forma recorrente a partir dos finais do século XV. Porém é possível nomear alguns 

revestimentos esporádicos
3
, que embora sem apresentarem consequências notáveis é sempre bom 

ter em conta. São disso exemplo os primeiros vestígios de revestimento cerâmico pavimentar 

descobertos na Abadia Cisterciense de Santa Maria de Alcobaça
4
, caso peculiar que data do 

início do século XIII. Assim como a descoberta de pavimentos alicatados
5
 numa capela do 

claustro da Sé de Lisboa
6
, que poderá constituir um notável documento da utilização deste raro 

tipo de cerâmica durante o século XIV
7
. 

      No primeiro quartel de quinhentos o azulejo expande-se cada vez mais no nosso território, 

era oriundo, sobretudo de Sevilha. Nesta cidade, fabricava-se um tipo de azulejo de belo efeito 

decorativo e de fácil aplicação. Era semelhante ao azulejo chamado alicatado, usado 

anteriormente na produção de tapetes cerâmicos, que se compunham com azulejos monocromos 

de diferentes cores e formatos, mas numa nova concepção. Neste novo conceito, uma única placa 

recolhia o desenho e as cores, que fixada a outras iguais, constituíam, no global, um tapete. Estes 

azulejos são denominados de corda seca; na pasta mole eram gravados sulcos que se enchiam de 

óleo de linhaça e manganês, esta mistura, após a cozedura do barro, impediria a interpenetração 

das cores. 

                                                 
3
 Anteriores a este balizamento temporal (finais do Séculos XV). 

4
 CALADO, Rafael Salinas - Azulejos/Cinco Séculos do Azulejo em Portugal, Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, Setembro - Outubro de 1980 (catálogo da exposição, sem paginação). 
5
 Eram mosaicos cerâmicos de formas irregulares, e com cores uniformes, formando várias combinações diferentes, 

essencialmente estreladas e laçarias. 
6
 Idem - Ibidem (catálogo sem paginação). 

7
 Num período já posterior (ou seja, finais Século XV), é possível também identificar alguns exemplares desta 

técnica no Palácio Nacional de Sintra. 
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      Para diminuir as dificuldades de repetição dos desenhos sobre os azulejos, foi “introduzida” 

uma outra técnica, a de aresta. Nesta modalidade, evitava-se que as cores se misturassem, não 

com sulcos gravados, mas com arestas feitas, com uma forma apropriada, sobe a argila ainda 

mole. Os moldes passaram a ser feitos de madeira com algum relevo e assim deixavam pequenas 

saliências que definiam ligeiras concavidades, conchas
8
, as quais impediam a fusão dos vidrados 

durante a cozedura.  

      Hoje em dia todos estes tipos de azulejos mudéjares são chamados hispano-mouriscos.  

      A aceitação em Portugal foi grande, muito também devido ao mecenato que lhes deu o Rei 

D. Manuel I e o Bispo de Coimbra, D. Jorge de Almeida. Este bispo, além de uma grande 

sensibilidade artística, teve um longo episcopado, que permitiu espalha-los pela sua diocese 

donde irradiaram para outros pontos da nação. D. Manuel I revestiu o Palácio de Sintra com 

diversificados e expressivos azulejos sevilhanos, fazendo dele um grandioso centro de difusão, 

que se propagou sobretudo pelo sul do país. 

      Pelo terceiro quartel do século XVI, entrou em Portugal o azulejo plano, dito de Piza ou 

majólicário. Esta técnica da majólica desenvolver-se-ia em Itália durante o Renascimento e lá 

seria usada pelos louceiros, já na segunda metade de quatrocentos. Apresentou também uma 

rápida difusão pela Europa que se deveu essencialmente à deslocação constante de pintores pelo 

continente europeu
9
. Fabricava-se, revestindo primeiro o barro com óxido de estanho, que lhe 

dava uma cor branca e opaca e, a seguir, depois de uma cozedura, punha-se sobre o estanhado o 

desenho e as cores. 

      Foi, provavelmente, a partir desta técnica que se plantaria a semente, que a meio da centúria 

de quinhentos fizera também dos nossos louceiros fabricantes de azulejos. Por essa altura 

verifica-se então a implantação definitiva da majólica na Península Ibérica e a produção nacional 

                                                 
8
 Estes azulejos eram encarados como de concha, ou cuenca, segundo a designação espanhola. CASTRO, Tiago 

Manuel Gomes de - A cerâmica ornamental na arquitectura da cidade de Espinho: o azulejo e a estatuária. 

Dissertação de Mestrado em Museologia orientada pelo Prof. Doutor Armando Coelho e apresentada à Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto em 2009, p.21. 
9
 “Francesco Niculoso trouxe-a para Sevilha no princípio de quinhentos, quando o azulejo hispano-mourisco estava 

no seu período áureo de aceitação. Talvez por isso, ela não vingou ali e o mais que o mestre conseguiu, foi criar, no 

azulejo mudéjar, uma gramática decorativa, ditada por formas renascentistas. Também no princípio do século, foi 

para a Flandres, um outro artista italiano, Guido da Savini, que logo de entrada conseguiu incutir o gosto pela 

nova técnica, quer aplicada à louça, quer ao azulejo. Montou a sua oficina em Antuérpia, onde fez escola e criou 

discípulos, que mais tarde vieram a ser mestres como ele. Alguns deles, da Flandres passaram-se para Espanha 

fixando-se em Talavera de la Reina e Sevilha, onde introduziram a nova técnica. Portugal passa a ser cliente não só 

de Sevilha mas também de Talavera e da Flandres, onde tínhamos feitorias. Porém era de Talavera que se fazia a 

maior importação de louça e talvez de azulejos”. GUIMARÃES, Agostinho - Azulejos do Porto. Porto: [s. n.], 1989, 

p.11. 
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de azulejos, mais precisamente em Lisboa. Na capital chegaram a existir até várias oficinas em 

que a produção de azulejo era feita através desta técnica. Os primeiros exemplares ficariam 

reservados para a Quinta da Bacalhoa e para a Quinta das Torres em Azeitão. São, no entanto, 

relativamente escassos os que chegam à actualidade. Em alguns casos apenas fragmentos, mas o 

seu número inicial também não devia ter sido muito elevado, devido, essencialmente, à 

elaboração formal e perícia técnica, por implicar uma produção bastante cara. Os azulejos 

produzidos seriam essencialmente destinados a composições geométricas, cobertos 

uniformemente de esmalte, branco ou azul, ou de vidrado corado de verde, idênticos aos que 

seriam importados de Sevilha, nos inícios do século XVI
10

. 

      No desfecho da centúria, o fabrico dos portugueses incidia sobre um tipo de azulejo 

apelidado de caixilho, numa concepção verdadeiramente nacional. Estas composições de 

caixilho, que se designam também por enxaquetadas, duraram até ao despertar do segundo 

quartel de seiscentos. Compreendiam elementos formados por um azulejo branco cercado por 

faixas azuis (ou verdes), ou por um azulejo de cor, emoldurado a branco. Com o tempo a fantasia 

dos artistas foi enriquecendo a composição. As faixas duplicaram-se e cruzaram-se, intercalando 

as cores, e o centro tornara-se polícromo e opulento no desenho. Seria o caixilho compósito ou 

enxaquetado rico. 

      Coetâneo da utilização de caixilho, mas talvez de manifestação um pouco mais tardia, foi o 

azulejo de padrão, para a compleição de tapetes de padronagem. Estes tapetes iriam buscar 

inspiração em tapeçarias provenientes do oriente que seriam adquiridas pelos nossos 

navegadores. 

      Durante o século XVII, o azulejo de padrão com os seus imaginativos tapetes instituíram a 

glória da azulejaria portuguesa, sobretudo em razão do movimento da Contra-Reforma que 

impunha que as igrejas sensibilizassem os fiéis
11

, falando-lhes elas próprias a par do missionário, 

para uma maior exaltação do Senhor.     

                                                 
10

 A adaptação a este tipo de fabrico seria tão boa por parte dos nossos artesãos que no último quartel do século 

(XVI) já se faziam em Portugal por exemplo: frontais de altar em azulejo, quase tão bons como os de Talavera, e em 

1584 Francisco de Matos fazia os painéis de lavores maneiristas, da Igreja de S. Roque, em Lisboa, considerados, 

ainda hoje, uma das obras-primas da nossa azulejaria. GUIMARÃES, Agostinho - Azulejos do Porto, pp.11,12. 
11

 Nos outros países, quando se recorria a mármores e pinturas, no intuito de atingir esta sensibilização, Portugal, 

pobre de gentes e de meios, devido a Alcácer-Kibir e à perda da independência, recorre à madeira e ao barro para 

embelezar as suas singelas igrejas. E tão bem trabalhou estes materiais pobres, (entalhando e dourando a madeira, 

cozendo e esmaltando o barro) que a beleza ornamental das nossas igrejas atingiu muitas vezes, níveis superiores 

aos dos países abastados. GUIMARÃES, Agostinho - Azulejos do Porto, p.12. 
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      Por volta do segundo terço do século XVII, ressurge o característico azulejo maneirista, 

intitulado de louvores, que houvera encontrado já produção em Portugal e é visível em parcas 

realizações dos últimos decénios de quinhentos
12

. O final da Guerra da Restauração traz um novo 

impulso para a evolução da produção portuguesa. Evolução que se deve, sobretudo, à construção 

e renovação dos palácios, os proprietários utilizariam os novos azulejos para decorarem as suas 

salas e salões. Estas encomendas levariam, por sua vez, ao desenvolvimento das composições 

hipercromáticas e do painel figurativo
13

 (agora mais expressivo que os meros registos de santos, 

usados já desde o principio do século). 

      O tapete de padronagem polícromo acaba por azedar com tanto colorido, que depressa o 

esgotou, e dá lugar, em cerca de 1675, ao tapete de duas cores, azul e branco
14

, com inspiração 

na louça chinesa e no azulejo holandês. Este azulejo figurativo, com o tema inscrito num único 

azulejo, é conhecido hoje, por azulejo de figura avulsa. 

      Era importado em grandes quantidades dos Países Baixos, e viria ajudar ao surgimento do 

azulejo historiado, no último decénio da centúria. Este tipo de azulejo figurativo, já tinha sido 

esboçado pelos nossos produtores de azulejos, na década de setenta, mas num género de “banda 

desenhada” onde as personagens, que se queriam criticar eram representadas por animais
15

. 

      O azulejo historiado surge com carácter seriado e características próprias, que fizeram escola, 

com a figura de Gabriel del Barco, pintor espanhol, que veio para Lisboa em 1669 e que pintou 

este tipo de azulejo de 1691 a 1703
16

 (ano do seu falecimento). Este pintor de azulejos adquiriu 

grande parte da sua técnica na pintura ornamental de tectos e seria o primeiro a estar inscrito na 

irmandade de S. Lucas
17

, reservada exclusivamente a pintores eruditos. 

      Os temas das composições aparecem-nos agora, “uns ao lado dos outros e emoldurados com 

barras de rica composição; e as figuras, colocadas em plano avançado, integram-se num plano 

tridimencionado, dado pela perspectiva”
18

.  

                                                 
12

 Idem - Ibidem, p. 12. 
13

 O maior exemplo destes novos pedidos dos nobres encontra-se no Palácio dos Marqueses de Fronteira, em S. 

Domingos de Benfica. CASTRO, Tiago - A cerâmica ornamental na arquitectura da cidade de Espinho: o azulejo e 

a estatuária, p.22. 
14

 MECO, José - O Azulejo em Portugal. Lisboa: Publicações Alfa, 1989, p.64. 
15

 GUIMARÃES, Agostinho - Azulejos do Porto, p.14. 
16

 Idem - Ibidem, p. 14. 
17

 CASTRO, Tiago - A cerâmica ornamental na arquitectura da cidade de Espinho: o azulejo e a estatuária, p.23. 
18

 GUIMARÃES, Agostinho - Azulejos do Porto, p.14. 
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      A obra de Gabriel del Barco poderá ser encarada como o início da geração barroca
19

 em 

Portugal. Na sua esteira e ainda coevos, aparecem-nos outros artistas, como Raimundo do Couto, 

António Pereira e Manuel dos Santos.  

      O ciclo começado por del Barco continua, e aos grandes mestres sucedem-se outros grandes 

mestres. Um dos melhores foi António de Oliveira Bernardes, que pinta azulejos desde 1689 a 

1730. Tal como o seu filho Policarpo
20

 que pinta pelo menos desde 1715 a 1741. Um outro 

mestre, o monogramista P.M.P (iniciais de um nome não identificado) que faz característicos 

painéis desde 1717, ou mesmo antes, é contemporâneo de Teotónio dos Santos que foi como ele 

aluno de Oliveira Bernardes. 

      No período do chamado azulejo joanino, há referência de bons pintores, se bem que nem 

sempre categorizados como os do ciclo anterior. Entre os melhores e mais fecundos, destaca-se 

Bartolomeu Antunes (1685-1753) que pintou obras pelo menos desde 1730 a 1753, assinando-as 

de parceria, por vezes, com seu genro Nicolau de Freitas
21

 (1703-1724). Um outro pintor de 

azulejos, deste período, é Valentim de Almeida, que, além de outros painéis, pintou os do 

claustro inferior da Sé do Porto (1729-31). Outro foi António Vital Rifarto, que também na Sé do 

Porto, também, pintou os azulejos do claustro superior e do Cartório do Cabido. 

      Neste extenso ciclo do azulejo historiado, esteve sempre presente o azulejo de figura avulsa, 

que, como o primeiro, era normalmente azul e branco. Não se apresentava porém, conforme o 

azulejo holandês, fino e aprimorado, com motivo paisagístico, mas sim como azulejo artesanal, 

mais ou menos rude e constantemente com a representação de uma figura ao meio, isolada: 

homem, barco, flor, animal, etc. Muitas vezes o desenho era realizado por principiantes, o que 

lhes transmitia alguma ingenuidade e lhes conferia um preço de ocasião. Por serem baratos, eram 

                                                 
19

 Geração essa, que se terá iniciado no principio de o século XVIII, e se divide nos seguintes ciclos: o Ciclo dos 

Mestres (1700-1725); a Grande Produção (1725-1755); Pós Terramoto (1740-1780) e final do século XVIII. 

CASTRO, Tiago - A cerâmica ornamental na arquitectura da cidade de Espinho: o azulejo e a estatuária, p.23. 
20

 Policarpo de Oliveira Bernardes juntamente com o seu pai, realizariam extraordinários e monumentais conjuntos 

barrocos, caracterizados pela complexidade da concepção e pela requintada expressão pictural, como os das igrejas 

da Misericórdia de Évora (1716) e de São Domingos de Benfica em Lisboa, de António, e na Misericórdia de Viana 

do Castelo (1720) e na igreja de Almancil (1730), de Policarpo, que possivelmente foi o autor dos painéis do adro do 

convento de Santo António, em João Pessoa. MECO, José - Azulejos português: séculos XVII a XX. Lisboa: 

Litografia Tejo, 1987, p.7. 
21

 Activa no segundo quartel só século XVIII, a parceria de Bartolomeu Antunes e Nicolau de Freitas, seria 

responsável pelas obras mais espectaculares e dilatadas da época joanina, não só em Portugal como no Brasil, como 

os painéis assinados por Antunes na Capela-mor do convento Franciscano, em Salvador (1737), e outros atribuídos, 

como os do claustro deste convento, os da capela-mor do convento de Santo António, em Belém, e os da capela-mor 

do Hospício da Boa Viagem, em Salvador. Idem - Ibidem, p.7. 
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então aproveitados em revestimentos de menos “responsabilidade”, como lambrins de escadas, 

corredores e átrios. 

      Um pouco antes do meio da centúria, começou a aparecer, embora, de forma exígua o azulejo 

historiado com expressão rococó. Nesta modalidade, as barras dos painéis tornam-se mais leves, 

as volutas ornamentais mais finas e distendidas, os lavores menos densos. E para quebrar a 

monotonia da cor, os pintores intercalam o azul com pinceladas de amarelo. Esta seria a primeira 

fase do rococó que cedo viria a morrer, devido ao terramoto de 1755, que em Lisboa destruiu a 

maior parte das olarias de azulejos, à época quase singulares em todo o país. 

      A reedificação inadiável de uma nova Lisboa, de moderno traçado urbanístico e 

arquitectónico, tornou necessária uma acelerada e grande produção de azulejos que, ao mesmo 

tempo, fossem funcionais e decorativos. Com a reconstrução das novas olarias, começou-se 

então a produzir um tipo de azulejos, de padrão leve, repetitivo, que se caracterizou por ter o 

esquema geralmente com as linhas de força oblíquas e marcantes, em forma de grelha. Seria esta 

a primeira fase do azulejo pombalino
22

. A segunda consistiu num retorno e aceitação completa, 

da gramática rococó. 

      As composições fizeram-se sempre (afastando certos casos, pouco mais que esporádicos) 

com motivos figurados, que se enquadravam numa moldura característica. Frequentemente eram 

polícromos e com variedade de ornatos como: volutas, concheados, grinaldas, vasos floridos, 

etc., que se seguiam ou entrelaçavam com acentuada simetria. As cores dominantes da paleta 

seriam o azul de cobalto e o roxo de manganês, que muitas vezes tinham como cores 

complementares o amarelo ou o verde. Quando a parte central, figurativa, era a azul, a 

ornamentação era roxa. Quando a manganês se pintava ao centro, o contorno já seria pintado a 

cobalto. Todavia, encontram-se por vezes, painéis totalmente pintados de azul e outros 

integralmente purpurinos. 

      Com o final do reinado de D. José surge o Rococó tardio que vai até cerca de 1790, mas em 

composições onde muita da expressividade já seria diminuta. Apresentando ornatos sem volume, 

desordenados e em quantidade muito limitada. Corresponde à transição para o azulejo D. Maria 

ou Neoclássico.  

                                                 
22

 No período pombalino seria criada a Fábrica do Rato, devido ao incentivo manufactureiro, no qual Pombal 

empenhou muita da sua energia, de modo a desenvolver a produção interna e diminuir a dependência de Portugal em 

relação aos fornecimentos estrangeiros. MECO, José - O Azulejo em Portugal, p.237. 
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      Este tipo de azulejos seria caracterizado sobretudo pela simulação de elementos 

arquitectónicos; espaços marmoreados; ramagens; grinaldas; aves; plumas; urnas e contas. Tudo 

ligeiro e aprazível, de refinamento cromático, onde a cor roxa, regularmente dominante, se coliga 

com o azul, com o verde e com o amarelo. 

      Os painéis D. Maria apresentam geralmente um medalhão central, com figuras humanas, 

paisagens, aves ou carrancas. Grande parte das vezes o centro é aberto e desenvolvido com aves 

vistosas rodeadas de flores e grinaldas. 

      Podemos dizer que a azulejaria neoclássica viria a persistir durante o início do século XIX, 

até aos seus motivos e utilização se dissolverem quase completamente, acompanhando as 

convulsões sociais causadas pelas Invasões Francesas e pelas Lutas Liberais, que antecederam a 

implantação do Liberalismo em Portugal, em 1834. Após este período de pausa, o azulejo voltou 

a desempenhar um papel preponderante, já não ao serviço da Igreja e da aristocracia (as forças 

dominantes do Antigo Regime), mas como acessório privilegiado dos prédios de rendimento de 

classe social emergente na época liberal, a burguesia.  

      Esta azulejaria, agora semi-industrializada e geralmente simplificada, continuou a ser o 

elemento decorativo preponderante da arquitectura, mas ao nível das fachadas dos prédios, 

cuidadosamente integrada e formando diversificados revestimentos (polícromos ou 

monocromos), de extraordinário impacto decorativo nos agregados urbanos
23

. Embora desde 

meados do século XVIII se tenha desenvolvido em Portugal a tendência para expandir os 

revestimentos de azulejos às fachadas de palácios
24

, foi no Brasil que se acentuou a aplicação de 

azulejos no exterior das construções, com fins utilitários e como revestimento protector das 

fachadas, especialmente contra a erosão da chuva
25

. O largo incremento que esta utilização teve 

no Brasil oitocentista foi dificultado precisamente pela decadência sofrida pelas fábricas 

portuguesas na primeira metade do século XIX (que “forçou” o Brasil a utilizar produtos 

industrializados de outros países europeus, estranhos ao gosto luso-brasileiro), mas constituiu 

também um forte incentivo à renovação da produção portuguesa e ao aparecimento de novas 

                                                 
23

 Os centros urbanos, principalmente o do Porto, passaram a ter nova fisionomia, com a alacridade e brilho das 

fachadas das casas até então de pedra ou com reboco. Este azulejo para revestimento de fachadas era um azulejo de 

padrão, repetitivo, inspirado, com frequência, nos esquemas seiscentistas. Muitas vezes era feito relevado, com cores 

irisadas, que conferiam à fachada um espaço fantástico quando o sol lhe batia em cheio. Idem - Ibidem, pp17,18. 
24

 Como na varanda do palácio Pombal, em Oeiras, e na frontaria da Câmara Municipal de Cascais. 
25

 O azulejo assume-se como elemento impermeável, protector contra chuvas intensas, possibilita simultaneamente o 

arrefecimento do interior por reflectir o calor. 
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fábricas no Porto e em Lisboa, que não só abasteceram grande parte das povoações portuguesas, 

enchendo-as de cor e de cintilação, como exportaram em larga escala para o Brasil. 

      Pelos finais do século, os nossos artistas começariam a fazer azulejos cujos esquemas se 

inspiravam na nova corrente artística que então circulava pela Europa ocidental e que iria realçar 

a Belle Époque: a Arte Nova. Em países como a Inglaterra, a França e a Alemanha (principais 

centros desta Arte), não se faziam normalmente azulejos, mas os nossos artistas souberam 

transportar para eles o espírito do Modern Style. Um dos nomes mais importantes seria Rafael 

Bordalo Pinheiro, que fundou a Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha (no ano de 1884), 

onde predominava justamente a azulejaria relevada de cariz naturalista. 

      No decorrer do primeiro quartel do século XX a Arte Nova acentua-se, dum modo especial 

no Porto, onde muitas fachadas, dispensando o azulejo repetitivo de padrão, que as cobrem 

inteiramente, adornam-se de espaços azulejados neste estilo. Aparecendo então em frisos longos 

e largos, junto das cornijas; em rodapés; em lintéis e em aventais das janelas.  

      Dentro do período da Arte Nova e já mesmo anteriormente, por influência do Romantismo, 

dá-se um revivalismo histórico que conduz os nossos artistas ao barroco setecentista. Isso “traz 

para cena” fabulosos pintores como Jorge Colaço e Pedro Jorge Pinto com a composição de 

prodigiosos painéis figurativos. No Porto seria a Igreja do Carmo a primeira edificação a sentir 

este renascimento, logo seguida pela estação de S. Bento e mais tarde por muitas outras igrejas. 

      Pelo terceiro decénio do século, dá-se um novo surto na azulejaria portuguesa que se expande 

sobretudo em Lisboa e em casos pouco mais que esporádicos. Seria a aplicação da Art Déco, 

caracterizada pelas suas linhas geometrizantes e quase ausência de efeitos volumétricos, notável 

pela sua expressão formal e técnica requintada. Pouco tempo depois, com a implantação de uma 

arquitectura nacionalista imposta pelo “Estado Novo” de Salazar e um desprezo pelo azulejo, 

então considerado “arte menor”, dá-se outro momentâneo interregno na utilização de azulejos, 

tanto dos modernistas como dos tradicionalistas.  

      A dignificação desta arte voltaria pelas mãos do artista Jorge Barradas, que concebendo 

vários trabalhos de aplicação arquitectónica
26

 recria o azulejo e a cerâmica nacionais. Vemos 

também a meados do século Júlio Resende, Júlio Pomar, Sá Nogueira, Maria Keil com diferentes 

projectos de valorização urbana, João Abel Manta, Eduardo Nery, entre outros. 

                                                 
26

 Entre os vários trabalhos que cria, Jorge Barradas apresenta uns magníficos painéis decorativos destinados ao 

Palácio Atlântico (1950), situado precisamente na freguesia de Santo Ildefonso junto a Praça de D. João I.    



24 

 

2. Azulejaria Portuense 

2.1 Azulejos de fachada 

 

      Como vimos, o azulejo conserva uma presença permanente em Portugal desde o século XV, 

acompanhando a evolução dos estilos artísticos e assumindo múltiplas formas de utilização. No 

entanto, contrariamente a Lisboa e outras terras de Portugal, não obteve no Porto, de início, 

nenhuma relevância, nem quando ele apareceu no nosso país, nem mesmo durante o período da 

sua grande expansão (que foi, sobretudo, nos séculos XVII e XVIII). 

      É sabido que o azulejo hispano-mourisco (de fins do século XV e princípios de XVI) não 

chegou a entrar no território portuense, mesmo quando em outros centros, tão menos importantes 

que o Porto, se revestiam de alto a baixo com cerâmica decorativa. O azulejo do tipo 

majolicario, ou seja, o azulejo “liso” (de quinhentos e de seiscentos), também não teve muita 

representatividade nesta cidade. Apenas interiores, como a igreja Jesuíta de S. Lourenço dos 

Grilos, a Misericórdia, S. Bento da Vitória e Carmelitas, tiveram revestimentos azulejares deste 

tipo, mas sempre envolvendo espaços pequenos; com excepção para a igreja da Misericórdia, 

cujo interior foi totalmente revestido
27

. 

      Com o século XVIII, vivemos o período áureo que pôs Portugal na cimeira da azulejaria do 

mundo ocidental com o seu azulejo historiado, mas nem mesmo estas circunstâncias deram ao 

Porto entusiasmo suficiente para que ele o aceitasse com profusão. Neste século nenhuma igreja, 

convento ou casa particular revestiria as suas paredes com azulejo, além das excepções para o 

claustro da Sé Catedral, da Casa do Cabido, S. Bento da Vitória e S. João Novo. 

      Podemos dizer que o interesse pelo azulejo foi de tal modo modesto, que ao findar este 

século fulgurante, vemos o Porto como uma cidade quase que apagada para este tipo de 

revestimento, sobretudo ao compararmos com Lisboa, Coimbra, Braga, Barcelos, Guimarães e 

mesmo outras localidades. 
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 BROCHADO, Alexandrino - O Porto e as suas igrejas azulejadas. Porto, Edição do Banco Comercial Português, 

1990, p.11. 
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      Seria após a “crise do azulejo”
 28

 que se estendeu pela primeira metade do século XIX, que o 

Porto realmente nasce para esta arte e “se torna numa cidade do azulejo
29

”. No alvor da segunda 

metade do século, chegavam então ao Porto (ou mesmo antes), emigrantes portugueses que 

tinham ido para o Brasil e aí tinham feito fortuna. O seu primeiro cuidado ao chegar, seria 

construir uma vivenda grande, bem afeiçoada, que fizesse omitir tempos passados e mostrasse o 

novo viver. Assim, essas casas seriam construídas à moda do Brasil, com alçados e materiais de 

construção a lembrar o que lá se usava. 

      Era vulgar nesse tempo em terras brasileiras o uso do azulejo nas fachadas das casas, hábito 

que vinha talvez já do século XVII
30

. Protegia-as das altas temperaturas, por reflexão do calor, 

era barato, de grande durabilidade e fácil conservação. A sua funcionalidade seria 

complementada pelo papel decorativo como animador das superfícies, dando aos edifícios 

simultaneamente limpeza e cor. Estes azulejos “brasileiros” fabricavam-se, normalmente, por 

encomenda em Portugal e de cá eram exportados sem que a ideia de forrar com eles os exteriores 

das casas despertasse interesse de nota nos portugueses. Não é pois de estranhar quando os 

“brasileiros” começaram a construir casas azulejadas que o gosto caísse mal entre nós
31

. 

      Com a instalação do Liberalismo e o desenvolvimento de uma burguesia industrial e 

comercial, nasce um incentivo à recuperação ou criação de novas fábricas de cerâmica, que se 

viram confrontadas com a necessidade de ampliar a produção face ao incremento da procura, 

                                                 
28

 “O azulejo seria menos usado do que nos períodos anteriores, devido a todo um clima de instabilidade que levou 

a uma baixa da produção e do consumo – Invasões Francesas (1807-10), Guerra Peninsular, grave situação 

económica e política (saída da família real para o Brasil, governo sob tutela inglesa), Revolução de 1820, 

independência do Brasil (1822), lutas entre liberais e absolutistas e consequentemente guerra civil (1820-34). No 

entanto, apesar do clima de instabilidade geral e da falta de clientela (interna e externa), as fábricas continuariam 

a produzir alguma azulejaria, em Lisboa, na da Bica do Sapato e na da Calçada do Monte. No Porto permaneceria 

em funcionamento as fábricas de Massarelos, de Miragaia e de Santo António do Vale da Piedade.” AMORIM, 

Sandra Araújo de - Azulejaria de fachada na Póvoa de Varzim (1850-1950). Póvoa de Varzim: Edição do Autor, 

2001, p.26. 
29

 Como aconteceria a Lisboa no século XVIII, ao forrar de forma opulenta interiores e jardins com painéis 

historiados. 
30

 O azulejo seria levado para o Brasil pelos portugueses, servindo de lastro aos navios que efectivavam as permutas 

comerciais durante os séculos XVII e XVIII. Desses carregamentos faziam parte painéis decorativos para igrejas e 

palácios e também os azulejos brancos de carácter utilitário, que ganharam um incremento na sua aplicação exterior 

em igrejas e casas de habitação durante o século XVIII. 
31

 A moda das casas azulejadas dos “brasileiros de torna-viagem” não mereceu uma aceitação imediata em Portugal. 

Tendo sido alvo de críticas, estes edifícios ficaram conhecidos como “casas de penico” (uma alusão à louça), “casas 

de brasileiros” ou “casas de azulejo” e considerados de muitos mau gosto nos meios artísticos e intelectuais. 

GUIMARÃES, Agostinho - Azulejos do Porto, p.55. 
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imposto precisamente pelo novo gosto difundido no seio da classe burguesa, de cobrir as 

fachadas de casas e prédios com azulejaria colorida
32

.     

      Alguns “brasileiros” compraram justamente por essa altura algumas fábricas de cerâmica 

algo decadentes, como Massarelos, Miragaia, Carvalhinho e Devesas e assim desenvolveram o 

seu fabrico que foi caindo no agrado dos portugueses e alastrou-se não só no Porto, como em 

outras terras do país. 

      A fábrica de Massarelos, sobretudo, e talvez por estar numa zona ribeirinha e ao mesmo 

tempo perto de uma área que se abria para a urbanização moderna, seria uma das que mais 

contribuiu para o azulejamento da cidade.  

      A par de outras fábricas confeccionava azulejos relevados e de estampilha, os primeiros com 

formas próprias e os segundos com pintura a trincha sobre papel encerado e recortado, que se 

colocava sobre a placa esmaltada a branco. Estes azulejos, de um e outro tipo, mas sobretudo os 

relevados, podem ainda se ver hoje em dia em abundância em muitas Ruas oitocentistas
33

 do 

Porto.  

      Não é só na zona baixa da cidade que aparecem azulejos da segunda metade de oitocentos. 

Eles cobrem também fachadas de casas que se construíram por essa época em zonas do centro e 

do alto da cidade, como nas Ruas do Rosário e Cedofeita, bem como na parte oriental. 

    Com a mecanização do fabrico cerâmico no último quartel do século XIX, algumas fábricas 

foram modernizadas, é disso exemplo precisamente a Fábrica de Massarelos que foi actualizada 

entre 1888 e 1895. Principiaria então o uso da técnica da estampagem, tornando-se assim o novo 

azulejo mais económico que o de estampilha ou que o relevado, não obstante, para o fabrico 

deste azulejo, se passasse a utilizar balancés mecânicos. 

      A modernização do azulejo de fachada dá-lhe maior incremento, vulgariza-o mais, 

despertando, mesmo fora dos grandes centros, o gosto por ele. Num primeiro momento, o 

preenchimento dos espaços vazios das fachadas com azulejos acontece na área do Porto e Gaia, 

centro de desenvolvimento burguês e pólo de atracção do emigrante que regressa, endinheirado, 

à região de origem; depois alastrou pelas províncias do Minho e Douro e, rapidamente, ao resto 

                                                 
32

 A fachada constitui por vezes uma forma de identificação e afirmação acentuada de estatuto económico e social 

por parte do proprietário. 
33

 A Rua do século XIX, escreve-se com maiúscula, porque se transforma no espaço central da vida da comunidade 

e, simultaneamente, num espaço de expressão pessoal, porque pertencer a uma rua não significava apenas um 

referência geográfica, mas cultural. A rua era lugar de aprendizagem e comunicação. Aprendizagem e comunicação, 

através da imagem, em que o azulejo desempenhou um papel decisivo. MARTINS, Fausto Sanches - Azulejaria 

portuense: historia e iconografia. Lisboa: Inapa, 2001, p.137. 
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da Nação. Lisboa e Coimbra, que a exemplo do Porto passaram a usar azulejos, nos frontispícios 

das casas, tornaram-se, como esta cidade centros de irradiação. O século XX traz já consigo a 

abertura do país inteiro para o azulejo de fachada, que se engrandece com nova expressão, 

quando a este tipo de azulejo se vem juntar o azulejo Arte Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

2.2 Os padrões e as técnicas decorativas (séculos XIX e XX) 

 

      A procura de azulejos de fachada, que se dá especificamente a partir da segunda metade do 

século XIX, deve-se particularmente à expansão urbana que neste período se aferiu
34

. Logo, com 

o aumento da procura, as indústrias cerâmicas viram-se praticamente obrigadas a aumentar e 

variar as suas produções, garantindo o fabrico de faiança
35

 e do oportuno azulejo. O azulejo 

como vimos anteriormente
36

, consiste numa peça cerâmica de faiança vulgar, constituída por 

uma placa geralmente quadrada de barro cozido e vidrado na fronte nobre, a superfície que serve 

de suporte à cor e ao desenho.  

      Quando falamos no revestimento exterior dos edifícios, o azulejo usado é fundamentalmente 

o de padrão, que, como o nome indica apresenta uma composição ornamental repetida de forma 

regular, criando um tapete
37

. O módulo de repetição é em geral quadrado e formado por um 

número variável de azulejos
38

. Nos séculos XIX e XX os padrões seriam geralmente formados 

por módulos de um ou quatro azulejos, o que recobra a tradição dos tapetes do século XVII.  

      A azulejaria de fachada vai basear-se na repetição regular de um ou mais azulejos para 

formar padrões. Um único azulejo pode conter em si o padrão completo, comportando-se de 

forma autónoma em relação aos restantes. No entanto a maioria dos padrões é composta por 

módulos de quatro elementos
39

, iguais, segundo a fórmula “2x2/1”
40

. Excepcionalmente 

aparecem padrões formados por dois ou mais azulejos distintos. 

      Na grande maioria das situações o azulejo de fachada cobre a totalidade das superfícies, 

ficando mesmo como parte integrante dessa fachada. Por conseguinte, a expressão do edifício 

pode ser transformada devido a expressividade de alguns padrões, por exemplo, para contrariar 

                                                 
34

 As restantes condicionantes socioeconómicas foram explanadas no ponto anterior. Veja-se 2.1 Azulejos de 

fachada. 
35

 Estas peças são realizadas numa forma de cerâmica branca, que possui uma massa cerâmica menos rica em 

caulino do que a porcelana e é associada a argilas mais plásticas. São massas porosas de coloração branca ou marfim 

e precisam de posterior vitrificação. 
36

 Veja-se 1.1 Origens e aspectos históricos do azulejo em Portugal. 
37

 O tapete consiste no revestimento repetitivo de azulejos de padrão, ocupando toda a superfície de uma parede ou 

parte desta. 
38

 O padrão é algo que está normalmente num só azulejo, mas encontram-se também azulejos com quatro padrões 

numa só placa ou quatro placas a formar dois padrões. 
39

 Designamos por “elemento” o azulejo considerado individualmente. 
40

 Quatro elementos unidos, 2 por 2, vão formar um módulo, ou seja o padrão completo que se vai repetir para criar 

o tapete. 
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um excesso de verticalidade da construção aplica-se um padrão de sentido horizontal e vice-

versa. 

      Este tipo de azulejaria (de padrão) é sem dúvida a que seria mais favorável à produção em 

série, quer a semi-industrializada, através de processos de repetição manuais, quer a 

industrializada envolvendo processos mais mecânicos. 

      A produção de padronagem começaria por ser feita através de métodos semi-industrias, os 

conhecidos azulejos de estampilha, técnica já usada pelos ceramistas espanhóis no início do 

século XVI. As fábricas que produziram este tipo de azulejos adoptaram um formato 

estandardizado 13x13 ou 14x14cm. A pintura era feita manualmente, à trincha, sobre papel 

encerado e recortado com os desenhos pretendidos (a chamada “estampilha”), colocado na 

superfície do azulejo, a qual estava revestida por esmalte estanífero. Quando se retirava a 

estampilha, ficavam pintados no azulejo os traçados correlativos aos recortes.  

      Como foi mencionado, a pintura nesta técnica era feita através de uma trincha, por isso era 

frequente a marca dos seus pêlos, assim como ligeiros alastramentos de tinta junto dos limites na 

superfície nobre; como ainda hoje se pode observar em vários exemplares portuenses. Estes 

factores propícios actuam sem dúvida de forma determinante para se conseguir discriminar este 

processo decorativo (nomeadamente quando comparamos por exemplo com a estampagem 

mecânica ou decalcomania). 

      Este processo, como seria de esperar, possibilita responder rapidamente às necessidades de 

aumento de produção, pois permitia a execução deste serviço a artífices não responsáveis pela 

concepção do desenho. A grande comercialização acarretou também uma grande variedade de 

composições, tornando-se usuais as soluções em azul e branco e ainda os esquemas 

policromáticos
41

. É possível encontrar traçados geométricos, elementos vegetais, florais ou 

fitomórficos, além de desenhos inspirados em padrões antigos
42

.  

      As padronagens de fabricação portuense oferecem modelos diversos dos de Lisboa, com 

predominância dos elementos geométricos, em composições mais complexas e rebuscadas, 

subjugadas por cores escurecidas como castanho, arroxeado, cor de vinho e preto. Na Fábrica das 

                                                 
41

 Nos casos de decoração monocroma utilizava-se apenas uma estampilha; para a decoração com várias cores, 

fazia-se corresponder a cada cor uma estampilha diferente. Podemos encontrar o mesmo padrão policromático em 

combinações de diferentes de cores. 
42

 Nos desenhos oitocentistas dos padrões são claras as influências vindas do estrangeiro (Inglaterra, França e 

Holanda), quer directamente através do conhecimento de catálogos ou da importação de matizes, quer 

indirectamente pela divulgação de desenhos dos tecidos ou dos papéis de parede então em voga. 
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Devesas, (uma das maiores unidades fabris no sector da azulejaria em laboração nesse período) 

podemos encontrar padrões onde predominavam outros tons castanhos, azuis, amarelo-torrado e 

ainda a cor de vinho.  

      Lisboa teria como um dos seus primordiais produtores de estampilha a Fábrica Viúva de 

Lamego, onde os azulejos se caracterizavam pelos desenhos simples, estilizações vegetais e 

florais ou motivos geométricos, de contornos bem delimitados e cores vivas, como um forte azul, 

amarelo e verde.  

      Já nos finais da centúria, criaram-se padrões de azulejos com efeitos “trompe l’oeil”, onde 

dominam os jogos ilusórios, que pretendem sugerir e suprir elementos arquitectónicos habituais 

na constituição das fachadas, caso frequente das cantarias em mármore e granito. Na tentativa de 

reproduzir estas superfícies, que apresentam veios e texturas muito próprias, era recorrente a 

decoração à esponja ou ao pincel, contornada por molduras fingidas, quer salientes quer vazadas. 

      Em Lisboa, os padrões estampilhados acabariam por se difundirem em maior escala do que 

no Porto, que por seu turno, vê vulgarizado o azulejo relevado, produção profundamente 

característica desta cidade, sobre ele incidiria a influência da cerâmica moldada, aqui muito 

presente durante o século XVIII.  

      Os tapetes, formados por esta técnica, dão às fachadas incríveis sugestões volumétricas, e são 

múltiplos os efeitos de luz e brilho que se criam sobre as cores e os desenhos. De forma a 

acentuar estes resultados ao máximo, eram aplicados sobre os azulejos colorações diferentes para 

os motivos e para o pano de fundo. 

      Entre os azulejos de relevo podem “distinguir-se duas formas: os de alto-relevo e os de meio-

relevo. Os primeiros foram fabricados essencialmente pela Fábrica de Massarelos; dos segundos 

é possível encontrar exemplares das Fábricas de Massarelos, Carvalhinho, Devesas, Cavaquinho 

e Santo António do Vale da Piedade”
 43

.  

      Os azulejos de alto-relevo eram realizados com moldes cheios de argila e trabalhados com a 

ajuda dos dedos. A superfície, inteiramente esmaltada a branco, era pintada de forma geralmente 

muito grosseira com densa tinta azul, amarela ou verde. Esta pintura destinava-se apenas a 

colorir os volumes ou a revestir o fundo liso (pois o restante efeito era criado de “forma 

natural,”graças à luz solar). O malmequer (também apelidado de rosetão) e outros tipos florais, 

salientes do fundo, tornaram-se os motivos decorativos dominantes. 

                                                 
43

 CASTRO, Tiago - A cerâmica ornamental na arquitectura da cidade de Espinho: o azulejo e a estatuária, p.34. 
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      Relativamente aos azulejos de meio-relevo, podemos dizer que foram essencialmente 

utilizados nas duas primeiras décadas do século XX, apresentando alguns motivos de decoração 

Arte Nova. A sua execução, por outro lado, já não era feita com formas, seriam prensados numa 

máquina com a ajuda de um molde e um contra molde, que permitia a criação de placas mais 

finas que as anteriores. Como seria previsível, a sua decoração acaba por ser menos expressiva 

que a de alto-relevo. 

      Um pouco antes do final do século XIX, surgiu uma nova técnica, a estampagem mecânica, 

também conhecida por decalcomania (transfer-prints). Representou um passo importante no 

processo de industrialização da decoração do azulejo, tornando-o mais económico que o de 

estampilha ou que o relevado
44

. Era executada através da prensagem mecânica de uma estampa 

de papel numa das faces do azulejo e da aplicação posterior de uma camada de vidro 

transparente, através do qual se via a estampa aplicada. Estas estampas eram obtidas através de 

matrizes de metal importadas de Inglaterra ou inspiradas em desenhos ingleses e os seus tons 

esbatidos, de contornos pouco definidos, conferiam aos azulejos um aspecto muito semelhante à 

loiça de cavalinho
45

. “A estampa tanto se podia aplicar no vidro cozido como na chacota, mas 

neste caso, exigia uma cozedura antes do banho de vidro transparente, para queimar a gordura do 

óleo que servia de veículo para a estampagem”
46

.  

      No território portuense a industrialização do fabrico desenvolveu-se “na Fábrica do 

Carvalhinho, com a introdução da gravura de cobre em 1853 e na Fábrica das Devezas, em 

paralelo com a produção de azulejaria estampilhada”
47

. Em Lisboa vamos ver estampagem 

produzida sobretudo pelas fábricas de Sacavém e do Desterro. Salienta-se que nas fábricas de 

Sacavém, Desterro e Carvalhinho a azulejaria estampada era feita em placas de pó-de-pedra, o 

que as tornava ainda mais baratas porque a decoração era colocada directamente na superfície 

branca, necessitando depois, somente, de um vidrado incolor. Os azulejos de pó-de-pedra eram 

guarnecidos sobre a chacota
48

, aplicando depois um banho de vidro transparente à base de 

                                                 
44

 CORDEIRO, José Manuel Lopes - As fábricas portuenses e a produção de azulejo de fachada (séculos XIX-XX), 

in Azulejos no Porto. Catálogo, exposição no Mercado Ferreira Borges, Porto: 1996-97 (catálogo sem paginação). 
45

A loiça de cavalinho tinha como característica o tema onde estava presente uma estátua equestre envolvida por um 

cenário paisagístico - motivo idêntico ao da louça inglesa de Davenport. 
46

 SOARES, Mário - Técnicas de decoração em azulejo. Coimbra: Museu Nacional Machado de Castro, 1983, p.16. 
47

 AMORIM, Sandra Araújo de - Azulejaria de fachada na Povoa de Varzim (1850-1950), p.82. 
48

 Também é vulgar a utilização do temo Biscoito: denominação para a peça de azulejo que ainda só foi cozida uma 

vez, ou seja, antes de ser vidrada.  
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chumbo. Nas empresas mais industrializadas serviam-se de estampilhas de zinco sendo a tinta 

aplicada por um aerógrafo
49

 directamente na chacota. 

      De uma maneira geral a azulejaria estampada distingue-se com facilidade da estampilhada 

por apresentar somente uma cor, essencialmente o azul, verde, castanho, amarelo ou cor-de-rosa, 

sobre um fundo branco ou bege. Para além dos desenhos apresentarem os contornos pouco 

definidos, na grande maioria dos casos. Tal como aconteceu com os azulejos estampilhados, os 

de estampagem também utilizaram modelos estrangeiros, importados de Inglaterra, França, 

Alemanha e Bélgica, que levaram à criação de novos padrões, despertando um crescimento 

admirável da produção. 

      Juntamente com estas técnicas até agora enunciadas, não podemos esquecer outro tipo de 

azulejo que tem uma presença também muito marcante na fisionomia da cidade do Porto (e não 

só), estamos a falar do azulejo rectangular, monocromo e facetado. Embora não apresente ricos 

desenhos nem complexas padronagens, “dá o seu contributo” particularmente pela cor e pelo 

brilho.  

      A identificação dos azulejos e da cerâmica ornamental em geral, relacionando-a com a 

devida fábrica produtora é evidentemente uma tarefa delicada, uma vez que muitas das peças não 

se encontram visivelmente ou de todo marcadas (principalmente os exemplares mais antigos). Na 

produção azulejar o melhor meio de identificação acaba por ser o que decorre da visualização da 

face posterior do azulejo, o tardoz
50

, uma vez que a maioria das fábricas tinha um tardoz 

específico. Como é o caso das fábricas portuenses do Carvalhinho e Massarelos; de Gaia, 

Devesas e Santo António do Vale da Piedade. Outras fábricas como a de Miragaia e Cavaquinho 

também produziram azulejos de fachada em grande quantidade, mas normalmente não marcavam 

os seus produtos. Nestes casos a atribuição torna-se ainda ser mais difícil.  

      Para além da identificação através do tardoz, também é possível faze-lo, recorrendo a 

catálogos de padrões que algumas fábricas produziram para os seus clientes, porém acaba 

igualmente por ser um caminho árduo pois os exemplares que chegaram até nós são muitos raros. 

O conhecimento das técnicas de fabrico, da matéria-prima, dos desenhos, das cores, as próprias 

dimensões do azulejo, fornecem, por vezes, indicações preciosas para todo este processo. Os 

                                                 
49

 Em Portugal a Fábrica de Sacavém empregaria bastante esta técnica durante o período Arte Déco. 
50

 O tardoz é o lado do azulejo oposto ao vidrado que se aplica directamente no suporte de destino.  
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frisos e as cercaduras que acompanham alguns padrões podem igualmente contribuir para a 

identificação das fábricas de origem.  

      Certos padrões foram fabricados em grande quantidade, subsistindo bastante tempo, alguns 

até dezenas de anos. Outros só sobreviveram durante períodos relativamente curtos. A duração, 

maior ou menor dos padrões, relaciona-se com a procura, os gostos impostos pela moda, as 

predilecções dos clientes e mesmo os gostos dos próprios artífices. 

      Nesta época (forte para a padronagem) não foram só produzidos azulejos industriais, também 

se desenvolveram novas técnicas de pintura, pela mão de um original autor, Jorge Colaço. Foi de 

certo modo uma actualização, a procura de uma solução nova para o azulejo português. A técnica 

que desenvolveu foi a pintura sobre vidro cozido, uma vez que ia ao encontro das faculdades que 

tinha como pintor de aguarelas. Era “feita com dois tipos diferentes de tinta: as cores de grande 

fogo - à volta de 1000 graus, ou as cores de baixo fogo, chamadas também mufla - entre 600 e 

700 graus”
51

. Uma das obras mais emblemáticas realizada com o suporte desta técnica acabaria 

por ser a Estação de Caminhos de Ferro de S. Bento no Porto com gigantescas composições 

históricas. 
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 CASTRO, Tiago - A cerâmica ornamental na arquitectura da cidade de Espinho: o azulejo e a estatuária, p.37. 
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2.3 Elementos complementares, frisos e cercaduras 

 

      A azulejaria utilizada no revestimento das fachadas é na sua maioria acompanhada por 

guarnições (frisos e cercaduras), que formam enquadramentos marginais e delimitadores das 

superfícies envolvidas com padronagem. Estas soluções são visíveis principalmente quando são 

utilizados azulejos estampilhados e relevados, pois quando se trata de estampagem, esses 

elementos são muito limitados e rareiam. O mecanismo desta aplicação é básico, tem como 

função a separação do pano homogéneo e maioritário de outros elementos que envolvem a 

arquitectura, dos estruturantes aos decorativos, onde estão presentes: vãos, molduras, cornijas 

entre outros, que acrescidos de ornatos acabam por ver a sua função acentuada
52

. 

      Estas guarnições são feitas com azulejos concebidos exclusivamente para esse efeito. No 

caso dos frisos podemos, associa-los, a fracções rectangulares de azulejos normais, alcançadas 

com o corte; em duas, três ou quatros tiras, que acabam colocadas por adição linear e juntas pelo 

lado menor
53

. Relativamente às cercaduras, vemos que também se obtêm através da adição linear 

de um elemento, neste caso quadrado, que é normalmente da mesma dimensão dos azulejos do 

padrão que estão a guarnecer
54

. “São essencialmente reconhecíveis pela presença de dois bordos, 

em lados opostos, limitando entre si a decoração repetitiva”
55

. 

      As cercaduras e os frisos apresentam variados motivos decorativos: elementos florais e 

vegetais, por vezes estilizados, elementos fitomórficos, gregas, palmetas e ainda decoração de 

cariz geométrica. Alguns padrões são acompanhados das correlativas guarnições, existindo uma 

certa comunhão em termos decorativos e cromáticos. No entanto é muito comum encontrarmos 

uma combinação das mesmas cercaduras com vários padrões diferentes; mas obtendo na mesma, 

um resultado feliz e harmonioso. 

                                                 
52

 Os adornos estabelecem a marcação dos vãos, contornando portas e janelas, assinalam a transição entre vários 

pisos e demarcam os limites das fachadas, contribuindo para uma cuidada integração de todo o revestimento. 

Podemos dizer que o azulejo constitui um complemento da arquitectura, passando a ser um auxiliar de algumas 

definições estruturantes. 
53

 Veja-se o Anexo II - Fichas de inventário - Modelo Original, n.º inventário FRC-006-09, FRC-012-09, FRC-026-

09, FRC-040-09. 
54

 Veja-se o Anexo II - Fichas de inventário - Modelo Original, n.º inventário FRC-020-09, FRC-021-09, FRC-043-

09. 
55

 SIMÕES, J. M. dos Santos - Azulejaria em Portugal no século XVII, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1971, Vol.I, p.135. 
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      Certas fachadas revestidas de azulejos, podem também ostentar cartelas datadas, integradas 

nos padrões de cobertura ou até em edifícios sem qualquer revestimento azulejar. As cartelas 

localizam-se junto à cimalha do edifício e são constituídas por um exíguo número de azulejos ou 

por uma peça de cerâmica única, com ou sem moldura, onde exibe a data pintada, e por vezes, as 

inicias do proprietário ou do construtor, ou ainda, a designação da vila (se for o caso). Por 

norma, “a data refere-se ao ano de aplicação da azulejaria na fachada, que nem sempre é 

coincidente com o ano da construção do edifício. Quando se trata de cartelas aplicadas em 

fachadas sem azulejaria a data indica, geralmente, o ano em que terminou a construção do 

edifício”
56

. 
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 AMORIM, Sandra - Azulejaria de fachada na Povoa de Varzim (1850-1950), p.114. 
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3. Os Centros de produção 

3.1 Do Panorama Nacional à Área Portuense 

 

      O despertar da indústria cerâmica no século XIX centrou-se sobretudo no norte do país, o 

berço principal deste novo capítulo da produção do azulejo, que transforma as frias e cinzentas 

paredes das casas, igrejas e palácios da cidade do Porto em edificações cheias de vida, onde a 

variedade cromática e o brilho intenso dominam
57

. O sucesso e rápido incremento da azulejaria 

de fachada ficaria a dever-se, em grande parte, ao facto das fábricas da área portuense (que 

incluiu Porto e Vila Nova de Gaia), produzirem o material cerâmico suficiente para abastecer o 

mercado, sem necessidade de recorrer, sistematicamente, como no passado, aos centros 

produtores de Coimbra e Lisboa. Que só “acordariam” particularmente para este novo capítulo 

da cerâmica, já no último quartel do século. 

      Grande parte das fábricas de cerâmica estabelecidas no centro portuense que, em meados de 

Oitocentos, se vão lançar na produção de azulejos semi-industriais de fachada, tinha sido 

fundada ao longo do século XVIII, e limitava-se inicialmente apenas a quatro unidades. Seriam 

elas as fábricas de Massarelos (1766), a de Miragaia (1775), ambas no Porto, a do Cavaquinho 

(1778) e a de Santo António do Vale da Piedade (1785), em Vila Nova de Gaia. No tempo que se 

seguiu às Invasões Francesas deu-se um primeiro surto de industrialização com a fundação de 

mais fábricas. O que acresce o número inicial de, pelo menos, mais cinco unidades substanciais. 

Temos as fábricas do Carvalhinho (1840), no Porto, a Fábrica da Fervença
58

 (1824), da Torrinha 

(1844), do Senhor de Além (1856) e a das Devesas (1865), em Vila Nova de Gaia. 

      Nas novas fundações do século XIX merecem destaque sobretudo as fábricas do Carvalhinho 

e das Devesas, unidades de dimensões consideráveis, ligadas aos Caminhos-de-ferro
59

, que 

                                                 
57

 A harmoniosa partilha da cidade entre granito e o azulejo fez com que o aspecto desta sofresse grandes alterações 

criando a imagem que hoje temos do Porto. 
58

 Esta fábrica foi expropriada e demolida no inicio da década de 1860, por se localizar nos terrenos onde estava 

projectada a passagem da avenida General Torres. Contudo, o seu proprietário adquire então a Fábrica do 

Cavaquinho, para onde transfere a produção. SOEIRO, Teresa [et al.] - Cerâmica portuense: evolução empresarial e 

estruturas edificadas. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal, 1995, p.241. 
59

 Seriam edificadas perto da linha, ou para aí transferidas mais tarde, para mais facilmente expedirem os seus 

produtos. 
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viriam a atingir (com Santo António do vale da Piedade), nos finais do século e princípios do 

século seguinte, grande capacidade de produção e notável volume de vendas. 

      De certa maneira, a par do Porto, também Lisboa incrementou a produção de cerâmica e 

azulejaria. “A fábrica da Bica do Sapato (1796) foi comprada por Vítor Roseira em 1832. 

Fundaram-se as fábricas Constância (em 1836), a de Miguel Gomes Correia (em 1847), a 

Lamego (em 1849 – mais tarde denominada Viúva Lamego), a de Sacavém (1850) e a Santana 

(em 1860)”
60

. 

      A difusão da moda dos azulejos de fachada pela nação aumentou a sua procura, impondo 

uma melhoria, quantitativa e qualitativa, das unidades industriais que tinham que dar réplica a 

essa procura sempre crescente. Por outro lado, a produção artesanal entrou num rápido processo 

de desarticulação, provocando a bancarrota de um grande número de manufacturas menores. 

Porém algumas conseguiram reagir e evoluíram para formas mais modernas de fabrico, 

nomeadamente a produção semi-industrializada ou estampilha. 

      Próximo já dos finais do século XIX e pelos inícios da nova centúria, vemos surgir mais 

fábricas
61

, que denunciam um crescimento da urbanização e uma afirmação da moda da 

azulejaria de fachada. Aparece em Gaia no ano de 1884 a Fábrica Pereira Valente; em Aveiro, no 

ano de 1882, a Fábrica Fonte Nova; nas Caldas da Rainha em 1884, a Fábrica de Faianças das 

Caldas, fundada por Rafael Bordalo Pinheiro. Na capital surgem as fábricas do Desterro em 1889 

e a Lusitânia em 1890; já nos inícios do século XX, a de Campolide em 1901, a de Campo de 

Ourique em 1905 e a Arcolena de 1909. 

      O produto saído das fábricas do Porto e Gaia designa-se genericamente “cerâmica 

portuense”, já que a sua fabricação estava intimamente ligada entre a cidade e a vila. Havia 

industriais com estabelecimentos nas duas margens do Douro e os próprios operários podiam 

transitar de uma para outra fábricas, levando consigo os processos técnicos e decorativos, quer os 

seus, quer os das oficinas onde trabalhavam
62

.  

      Em virtude da escassez de fontes, não há um conhecimento exacto da data em que se iniciou 

no Porto a produção de azulejos semi-industriais de fachada, nem da fábrica que em primeiro 

lugar se terá lançado nessa actividade. José Meco afirma que “apesar das dúvidas sobre o início 

                                                 
60

 AMORIM, Sandra - Azulejaria de fachada na Povoa de Varzim (1850-1950), p.36. 
61

 CORDEIRO, José Manuel Lopes - As fábricas portuenses e a produção de azulejo de fachada (séculos XIX-XX), 

in Azulejos no Porto (catálogo sem paginação). 
62

 Os materiais também não acarretariam nenhum obstáculo, pois eram em tudo muito semelhantes. Os barros 

utilizados eram praticamente os mesmos nas duas zonas, exceptuando pequenas diferenças de composição. 
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do fabrico de azulejos relevados do Porto, é possível que tenha sido a Fábrica de Massarelos a 

desempenhar o principal papel neste processo”
63

. No entanto, segundo o mesmo autor, a 

produção em alto-relevo de Massarelos foi rapidamente ultrapassada pela da Fábrica do 

Carvalhinho e, especialmente, pela moderna fábrica a vapor das Devesas”
64

 . 

      No centro produtor portuense, vemos nos finais do século XIX, as fábricas situadas em Vila 

Nova de Gaia assumirem cada vez mais preponderância, entre elas, destacavam-se a das Devesas 

e a de Santo António do vale da Piedade, com especial evidência para a primeira. Do lado do 

Porto, a Fábrica do Carvalhinho também se encontrava numa boa situação económica, e a 

fabricar com qualidade. Todavia, em 1923 também acaba por abandonar as suas primitivas 

instalações, na Calçada da Corticeira, transferindo-se para o Arco do Prado, em Vila Nova Gaia, 

e passa a constituir a partir de então a principal unidade no sector a laborar no Norte do país. As 

fábricas mais antigas, construídas ainda no século XVIII, utilizando portanto instalações antigas, 

viram-se obrigadas a realizar obras de melhoria a fim de minimizar os inconvenientes que 

resultavam de tal situação. Acabaria por ser o caso também da Fábrica de Massarelos que 

realizou grandes obras entre os anos de 1886 e 1895, tendo-se então construído a sua fachada 

virada para o rio. 

      Apesar de vermos várias unidades fabris do centro portuense readaptadas e até algumas 

construídas de raiz, estas acabariam por nunca constituir unidades de grandes dimensões, 

empregando um número de operários que raramente ultrapassava a centena. Uma vez mais, a 

Fábrica das Devesas ultrapassa estes números, era a única que dispunha de um pouco mais de 

duas centenas, mas talvez mais importante que o número era a sua qualificação técnica e 

profissional. E neste domínio a vantagem era clara sobre todas as outras
65

.  

      Das fábricas do Porto e Lisboa, de forma mais significante, mas também dos outros centros, 

saíram grandes quantidades de azulejos que facilmente se espalharam por todo o País através das 

novas vias ferroviárias. Para além do mercado continental, o Brasil continuava a ser grande 

consumidor de azulejos portugueses. Desde cerca de 1860 até ao pós-guerra de 1918, Portugal 

havia recuperado uma posição de que se tinha visto afastado em virtude da concorrência 

realizada pelo azulejo estrangeiro, proveniente em grande parte da Holanda, Inglaterra, França e 

Bélgica. Os laços culturais e económicos existentes entre Portugal e o Brasil, que nunca 

                                                 
63

 MECO, José - O Azulejo em Portugal, p.77. 
64

 Idem - Ibidem, p.78. 
65

 SOEIRO, Teresa - Cerâmica portuense: evolução empresarial e estruturas edificadas, pp.263,271. 
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desapareceram apesar das vicissitudes políticas que afectaram as relações entre os dois países, 

explicam em grande parte este comércio. No entanto, durante aquele período, o mercado 

nacional terá provavelmente desempenhado um papel mais significativo, como atestam ainda 

hoje os inúmeros edifícios oitocentistas existentes em inúmeros centros urbanos e rurais do país, 

cujas fachadas se encontram revestidas de azulejos.  
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3.2 Principais fábricas do Porto e Gaia (Enquadramento Histórico) 

3.2.1 Fábrica de Massarelos
66

 

 

      Massarelos é a mais antiga representação das fábricas de faiança criadas no Porto. 

A sua fundação ocorreu em 1766
67

 por Manuel Duarte Silva, que a edificou na Rua de "Sobre o 

Douro", em Massarelos. A sua existência foi explorada por diversos proprietários e industriais, 

como tal experienciou períodos muito distintos, de relevantes variações picturais e cromáticas. 

      Entre 1824 e 1829 esteve arrendada a Francisco da Rocha Soares, emigrante brasileiro e 

proprietário da Fábrica de Miragaia. O filho deste, com o mesmo nome de Francisco da Rocha 

Soares, conservou o arrendamento até 1844. No ano seguinte a fábrica foi comprada por João da 

Rocha e Sousa, antigo gestor em Miragaia. De 1873 a 1878 a exploração foi feita sob a tutela da 

firma “Sá Lima & Irmão”. 

      Por esta época a fábrica, provida de um forno, produzia louça de uso caseiro, ornatos para 

jardins, azulejaria estampilhada e relevada. Seriam característicos do fabrico de Massarelos os 

azulejos de relevo decorados com um rosetão central e quatro ramagens nas diagonais ou nos 

cantos do quadrado
68

. Os padrões relevados mais vulgares são formados por módulos de um 

único azulejo, podendo variar as cores entre o azul, o amarelo, o verde e o branco. Alguns 

padrões eram guarnecidos dos respectivos frisos e cercaduras, conjuntamente relevados. A 

faiança de uso caseiro apresenta o tema ornamental conhecido por “país”, denominação antiga 

dada às pinturas e gravuras representando paisagens, chamando-se vulgarmente “louça de 

Cavalinho”. 

      Com o ano de 1886 surgem grandes obras de ampliação no edifício, e é por essa altura que se 

constrói a frente voltada para o rio. A empresa, então denominada “Fábrica de louça de 

Massarelos, a Vapor”, renovou a industrialização e a pintura de estampagem com acabamento a 

                                                 
66

 As Indicações relacionadas com a Fábrica de Massarelos tiveram como fonte as seguintes obras:  

- CASTRO, Tiago - A cerâmica ornamental na arquitectura da cidade de Espinho: o azulejo e a estatuária, 

pp.71,72,73,74. 

- SOEIRO, Teresa - Cerâmica portuense: evolução empresarial e estruturas edificadas, pp. 216,218,220,222. 
67

 Seria por esta altura que foi realizada a escritura e o emprazamento do terreno. No entanto esta data pode ser 

refutada uma vez que nada impediria a existência de outras instalações que tivessem servido de ponto de partida.  
68 Veja-se o Anexo II - Fichas de inventário - Modelo Original, n.º inventário FRC-066-09. 
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pincel. Adquire maquinaria especializada, nomeadamente 3 fornos para louça e 2 balancés 

mecânicos para azulejos. 

      Pelo ano de 1904, a sociedade era formada por cotas e a sua designação seria de “Empresa 

Cerâmica Portuense, Limitada”. A partir de 1912 a gestão da fábrica pertence à firma Chambers 

& Wall. Esta viria a explora-la de 1912 a 1920, quando um incêndio destruiu as suas instalações, 

assim como o arquivo. Apesar deste incêndio devastador a marca “Massarelos – Porto” não vê o 

seu prestígio afectado, pois continuaria a ser utilizada nos produtos de uma fábrica estabelecida 

desde 1914 em Quebrantões Norte, Vila Nova de Gaia, igualmente denominada Fábrica de 

Massarelos
69

 e pertencente aos mesmos sócios. Em 1936 a firma, intitulada então “Chambers & 

Wall, Lda.”, vendeu a unidade de Quebrantões à “Companhia das Fábricas Cerâmica Lusitânia”. 

      Desta fábrica restam para memória, dois fornos transplantados que se podem observar na 

margem da Avenida Gustavo Eiffel. 
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 Esta unidade de Quebrantões corresponderia à fábrica da Quinta do Roriz perto da ponte D. Maria Pia, alongando-

se face à margem do Douro. 



42 

 

3.2.2 Fábrica de Miragaia
70

 

 

      A Fábrica de Miragaia nasceu em 1776, tendo por seus fundadores, João da Rocha e seu 

sobrinho João Bento da Rocha
71

, naturais de Arcos de Valdevez; situava-se na Rua da Esperança, 

uma rua contígua à de Miragaia.  

      Francisco da Rocha Soares, regressado do Brasil em 1799 e sobrinho de João da Rocha, deu 

um grande impulso à fábrica até falecer, em 1829, arrendando ainda as fábricas de Massarelos e 

Santo António do Vale da Piedade em 1824. Francisco da Rocha Soares filho sucederia ao pai na 

gerência da fábrica de Miragaia, conservando os referidos arrendamentos até 1844 e 1833, 

respectivamente. 

      A direcção da fábrica ficaria a cargo do Mestre Sebastião Lopes Gavicho. Assim, com estes 

homens, inicia-se uma verdadeira "dinastia" de industriais cerâmicos que ficou conhecida por 

"Rocha de Miragaia". Estes introduziram inovações no sector, como a produção de louça em 

formas (1827-1830) e chegariam a explorar, em determinados momentos, as fábricas 

concorrentes, como foi supramencionado.  

      Ocupando uma área bastante extensa, viria a laborar durante cerca de 77 anos, sendo que a 

sua actividade apenas foi interrompida durante as invasões francesas e, posteriormente, no 

período das lutas liberais. Durante a sua existência, é possível observar-se pelo menos três 

períodos distintos de fabricação. 

      Um 1º período enquadra os anos de 1775 a 1827, sendo considerado como o período áureo da 

fábrica, onde se trabalhava com decorações a azul e castanho, tipo "Rouen", outras com fundos 

amarelos e ainda decorações policromas.  

      Entre 1827 e 1840, já num segundo período, é de denotar uma maior industrialização da 

fábrica. A produção adopta o uso de formas e a faiança aproxima-se do tipo inglês com pintura 

monocroma azul sobre decalque, obtido pelo processo de gravura em cobre. Durante este período 

estabeleceu-se um depósito de venda de louça, na Rua da Esperança, com a participação das 

fábricas do Carvalhinho, Fervença, Fontinha, Monte Cavaco e Vale Piedade. Miragaia não viria 

a marcar os seus azulejos como se verifica noutras manufacturas. 

                                                 
70

 As Indicações relacionadas com a Fábrica de Miragaia tiveram como fonte: SOEIRO, Teresa - Cerâmica 

portuense: evolução empresarial e estruturas edificadas, pp. 226,228. 
71

 Comerciante emigrado na Baía (Brasil). 
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      O último período refere-se aos anos de 1840 a 1852, culminando com a falência e 

encerramento da fábrica, devido ao envolvimento político de Francisco Rocha Soares filho, 

liberal militante, na Guerra Civil. 
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3.2.3 Fábrica do Cavaquinho
72

 

 

      A fábrica de cerâmica do Cavaquinho tem como data de fundação o ano de 1768 e localiza-se 

precisamente no lugar que lhe deu o nome
73

. A firma responsável por esta unidade fabril seria 

formada por Joana Eufrásia de Lima, proprietária das instalações e João Bernardo Guedes, seu 

marido e responsável pela fabricação. Em 1780, este, tendo ficado viúvo, associou à sua empresa 

Diogo José de Araújo e Bernardo António Monteiro. Entre 1786 e 1803 arranja novos sócios, 

José Pereira de Miranda e Caetano José dos Santos, tendo dado ao primeiro participação 

administrativa.  

      Devido a excelência com que produziu a sua louça, adquire grande nomeada. Vai exportar 

para o Brasil em grandes quantidades e, por mérito, é lhe assim atribuído por Sua Majestade o 

título de Real Fábrica
74

.  

      A partir de 1808 é fortemente penalizada com a concorrência inglesa e com as Invasões 

Francesas, o que a obriga praticamente a paralisar, depois, em 1817, acaba por reabrir com novo 

proprietário, João Raimundo Nogueira. Sucedeu-lhe o genro, Conde de Sarmento e, entre 1833 e 

1844, é arrendada a Manuel José Soares fundador da Fábrica da Torrinha. O Proprietário 

seguinte, João da Rocha e Sousa, por sua vez vende a empresa no início da década de sessenta, a 

Joaquim Nunes da Cunha, experienciado no sector e proprietário da Fábrica da Fervença. Por 

volta de 1882, sucede-lhe a viúva e o filho sob a firma “Margarida Rosa Nunes & Filho”. A 

última firma teria a denominação de “Luís Nunes da Cunha & C.ª”. 

      À semelhança de fábricas já abordadas em pontos anteriores, não chega a marcar os azulejos 

que produziu. Fabricaria também peças destinadas ao uso caseiro, mesa e adorno. Predominavam 

os motivos florais e as ramagens numa temática sempre apresentada com ricas composições, 

graciosas em desenho e cor. Destaca-se ainda o fabrico de pequenas figuras decorativas, para dar 

resposta à moda de expor bibelots no interior das casas
75

. Contudo as reproduções, adaptadas ao 

gosto português, não se poderiam comparar em qualidade e acabamento às peças importadas. 

                                                 
72

 As Indicações relacionadas com a Fábrica do Cavaquinho tiveram como fonte: SOEIRO, Teresa - Cerâmica 

portuense: evolução empresarial e estruturas edificadas, pp. 228,229. 
73

 Seria fundada na Quinta de Valle de Amores, no monte Cavaco. 
74

 O seu período áureo ter-se-á desenvolvido entre 1793 e 1808.  
75

 Esta moda teria proveniência no estrangeiro, através de peças famosas de Sèvres, Meissen, Frankental. 
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      Depois das crises que ultrapassou, e das várias firmas que albergou nas suas instalações, 

encerra definitivamente por volta de 1890. 
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3.2.4 Fábrica de Santo António do Vale da Piedade
76

 

 

      Santo António do Vale da Piedade foi fundada em 1784 pelo Genovês Jerónimo Rossi, vice-

cônsul da Sardenha no Porto, na quinta de Vale Piedade em Vila Nova de Gaia. Teve um período 

inicial de grande desenvolvimento industrial ficando como baluarte no fabrico nacional de 

faiança relevada, em concorrência com a louça inglesa. Teve também uma longa existência, 

produzindo durante quase 150 anos diversificada tipologia.  

      A fábrica estava instalada num prédio de habitação de três andares
77

 que, embora tivesse 

sofrido algumas adaptações para a nova função, não era muito adequado quer para a produção
78

, 

quer para os trabalhadores. No entanto, competiu no fabrico de azulejos, com a fábrica do 

Cavaquinho e, na modelação de peças de faiança, com a de Miragaia. O esmalte utilizado por 

esta fábrica é bem distinto do das fábricas congéneres e a ornamentação em relevo só foi 

ultrapassada, mais tarde, pela que realizou a fábrica das Devesas.    

      Rossi exportava bastante para a América tendo, como os demais, sofrido um importante 

golpe com as perturbações causadas pelas invasões francesas e pela posterior abertura dos 

mercados nacional e ultramarino aos produtos ingleses.  

      Com cerca de trinta anos de existência (por volta de 1814), vemos que a fábrica vive um 

período de “meia decadência”. Uns anos depois, em 1821, acaba por perder o seu fundador, 

passando a ser conduzida pela filha, Joana Rossi. 

      Entre 1824 e 1833 os Rocha Soares, pai e filho, foram os arrendatários, animando a empresa 

com capitais de origem brasileira. Encerra temporariamente entre 1833 e 1835, voltando ao 

activo pelas mãos do industrial João de Araújo Lima
79

, que por sua vez também possuía capitais 

brasileiros. Tornou-se depois seu proprietário até falecer, no ano de 1861. Nesse período 

                                                 
76

 As Indicações relacionadas com a Fábrica de Santo António do Vale da Piedade tiveram como fonte as seguintes 

obras: 

- CASTRO, Tiago - A cerâmica ornamental na arquitectura da cidade de Espinho: o azulejo e a estatuária, 

pp.74,75,76,77. 

- SOEIRO, Teresa - Cerâmica portuense: evolução empresarial e estruturas edificadas, pp.237,237,238. 
77

 Os vãos do telhado eram aproveitados para estufas de seca, oficinas de formaria e depósitos. No segundo andar 

estaria colocada a prensa de fabricação de azulejos. Esta construção particularmente, estaria encostada contra um 

monte, não tendo, por isso, as oficinas ar nem luz senão pela frente. 
78

 Podemos dizer que os órgãos de uma fábrica reclamam uma área a um nível constante, a instalação por se 

desenvolver em altura perde algum do seu lado prático. Os espaços eram sombrios, baixos, e os trabalhadores 

estavam aglomerados de mais. O que acarretaria uma ventilação deficitária.   
79

 Parente dos Rocha Soares. É considerado um dos industriais mais dinâmicos da sua época, seria fundador da 

Associação Industrial Portuense.  
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“introduziu-se” o fabrico de azulejos e, com os capitais fizeram-se alguns melhoramentos nas 

instalações, construindo ainda um grande forno. 

      Depois do falecimento de Araújo Lima, a direcção passou para o cunhado João do Rio 

Júnior, neste momento foram introduzidas novas modificações, o que levou à produção de peças 

de ornamentação em relevo para interiores e exteriores (nomeadamente artefactos para jardins). 

A empresa entraria num período de intensa actividade. Fabricava azulejos de relevo e lisos, com 

desenhos recebidos de Inglaterra, França, Bélgica e Suíça. Utilizando moldes ingleses, produzia 

pinhas, leões, figuras alegóricas e balaústres para coroar os edifícios. 

      Manuel Alves Ferreira Pinto foi o proprietário entre 1875 e 1883, ano em que faliu. A 3 de 

Março desse mesmo ano foi constituída uma nova sociedade, que tinha como principal objectivo 

comprar todas as propriedades da Fábrica e torná-la mais rentável. Porém esta sociedade só 

duraria três anos (ao contrário dos vinte acordados inicialmente), visto que em 1886 é totalmente 

destruída por um incêndio, e uma parte dos operários vai para as Caldas da Rainha, a convite de 

Feliciano Bordalo Pinheiro. Foi um ano depois adquirida e reconstruída por António José da 

Silva, entrando assim em nova fase de laboração, continuando a renovar-se e a laborar até cerca 

de 1930. 
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3.2.5 Fábrica do Carvalhinho
80

 

 

      A Primeira instalação da Fábrica do Carvalhinho ficava situada na Capela do Senhor do 

Carvalhinho (local que inspirou o nome da fábrica), pertencente à Quinta da Fraga, no Porto, 

junto à Calçada da Corticeira (na marginal do Douro). A sua fundação remonta ao ano de 1840 

tendo como sócios fundadores: Tomás Nunes da Cunha e António Monteiro Cantarino, ambos 

com experiência no campo da cerâmica. 

      Em 1853 as primitivas instalações sofreram importantes obras de ampliação com vista a 

aumentar a produção e lançar-se, definitivamente, no campo comercial. Quinze anos mais tarde 

(1868) a sociedade “Tomás Nunes da Cunha & C.ª” é dissolvida, passando a fábrica a pertencer 

só ao primeiro sócio com o nome de “Fábrica de louça e azulejo do Carvalhinho”. Em 1878 a 

propriedade passou para o genro do fundador, João Camilo Castro Júnior que, anos mais tarde 

(1891), deu sociedade a A. N. Dias de Freitas, constituindo-se a firma “Castro Júnior e Dias de 

Freitas”. 

      Na viragem da centúria e em conjunto com a fábrica das Devesas, resistiu à transição
81

 

atingindo mesmo um elevado grau de desenvolvimento industrial, já sob a direcção técnica e 

industrial da família Freitas, a “A. N. Dias de Freitas & Filhos”. É ampliada (em 1906), alcança 

uma maior e melhor produção, o que permite exportar em grande escala para o Brasil e África.  

      Em 1923 a firma, denominada então “A. Pinto Dias de Freitas, Lda.”
82

, mudou as suas 

instalações para a Quinta do Arco do Prado, um vasto terreno a algumas centenas de metros da 

Estação dos Caminhos de Ferro de Vila Nova de Gaia. As novas e modelares instalações foram 

construídas com a colaboração do arquitecto Van Cricken, seguindo modelos de fábricas 

cerâmicas da Alemanha e Inglaterra e apetrechadas com o mais moderno equipamento 

tecnológico.  

                                                 
80

 As Indicações relacionadas com a Fábrica do Carvalhinho tiveram como fonte as seguintes obras: 

- AMORIM, Sandra Araújo de - Azulejaria de fachada na Povoa de Varzim (1850-1950), p.42,44. 

- CASTRO, Tiago - A cerâmica ornamental na arquitectura da cidade de Espinho: o azulejo e a estatuária, 

pp.68,69,70. 

- SOEIRO, Teresa - Cerâmica portuense: evolução empresarial e estruturas edificadas, pp.248,257. 
81

 As fábricas de cerâmica portuguesas debateram-se com dois problemas: o surgir de produtos cerâmicos 

estrangeiros (Inglaterra e França); e o atraso tecnológico das máquinas utilizadas, comparativamente com as 

concorrentes. 
82

 Estaria correlacionado com o gerente António Pinto Dias Freitas, filho do primeiro sócio da dinastia Freitas. 
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      Devido a grandes dificuldades financeiras que a firma não conseguia superar, associou-se em 

1930 à Real Fábrica de Louça de Sacavém
83

, passando a denominar-se Fábrica Cerâmica do 

Carvalhinho, S.A.R.L. Nesta fase a fábrica atingiu o que se considerou "a idade de ouro". 

Celebrando o centenário da sua existência em plena actividade, em 1940.  

      A família Pinto de Freitas comprou, em 1965, à Fábrica de Sacavém a sua parte no capital da 

empresa
84

. Não é, no entanto bem sucedida, uma vez que contraindo enormes prejuízos, vê-se 

obrigada a entregá-la em haste pública. Esta encontrava-se já numa fase de total decadência e 

viria a encerrar definitivamente em meados da década de 80, perdendo-se assim, uma das mais 

notáveis unidades de cerâmica do nosso país. 

      A fábrica do Carvalhinho foi a primeira a utilizar as gravuras em cobre para a decoração 

estampada de peças. Esteve representada na “Exposição de Cerâmica” realizada pela “Sociedade 

de Instrução do Porto” (em 1882, no Palácio de Cristal do Porto), onde obtêm um diploma de 

mérito na secção de azulejos. Foi uma das primeiras a fabricar o azulejo em larga escala, não só 

de motivos soltos e de padrão, como o azulejo decorativo, com figuras e paisagens. Especializou-

se nos painéis figurativos e ornamentais. Possuía um conjunto extremamente variado de padrões 

e ainda teve colaboradores como os pintores: Carlos Branco, Paulino Gonçalves, António de 

Azevedo, Pedro de Figueiredo, entre muitos outros. 

      Com tanta variedade e qualidade, viria de uma forma “natural” marcar a excelência do seu 

azulejo no tardoz, com um canelado transversal que apresentava a inscrição “CARVALINHO - 

PORTO” ou uma quadrícula com as iniciais “F.C.” (Fábrica do Carvalhinho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83

 Outra fábrica de grande prestígio na época e para onde se transfere a sede da Carvalhinho sob a direcção de 

Herbert Gilbert. 
84

 Os irmãos Pinto de Freitas, filhos do proprietário anterior, devolvem com este esforço a exclusividade sobre a 

Carvalhinho à família que a viu crescer. 
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3.2.6 Fábrica das Devesas
85

 

 

      A fábrica conhecida como "Fábrica do Costa", foi fundada por António Almeida Costa em 

nome individual no ano de 1865, sendo mais tarde constituída a sociedade “António Almeida 

Costa & C.ª”, em que agrega José Joaquim Teixeira Lopes e Feliciano Rodrigues da Rocha, 

ambos trabalhadores
86

 da empresa. O título de actividade da sociedade seria de “Fábrica 

Cerâmica e Fundição das Devezas”, associando à cerâmica uma fundição, criou-se um vasto e 

original fabrico; do qual se destacam as telhas, o grés, os azulejos e tijolos, a cal e o gesso, além 

de louça, que lhe deu fama no país e no estrangeiro. 

      As instalações, amplas e muito bem apetrechadas, foram estabelecidas num edifício 

construído de raiz, eram servidas por um ramal ferroviário que entrava no interior da fábrica e 

ligava entre si as diversas oficinas
87

. Empregava um largo número de operários, de ambos os 

sexos, que se estenderia às sete centenas antes da viragem do século. Os artífices recebiam 

instrução na escola de desenho e modelagem existente na própria fábrica, o que constituíra uma 

inovação para o local
88

 e de certo modo para a época. A direcção técnica e artística esteve a 

cargo do escultor e ceramista autor de vários modelos da fábrica, José Joaquim Teixeira Lopes, 

pai. 

      Esta fábrica lançou-se no mercado dos azulejos de relevo, servindo-se de prensas e moldes 

vindos de Inglaterra, alterados e adaptados às necessidades do mercado nacional. Criou inúmeros 

padrões de azulejos estampilhados e vários exemplares Arte Nova. Produziu também estatuetas e 

alegorias, vasos e jarrões destinados a coroar edifícios.  

      Pela quantidade, qualidade e variedade das peças que produziu, torna-se indiscutível, a sua 

importância dentro do sector, que a destaca como uma das melhores em todo o país. Possuía um 

depósito
89

 no Porto, na Rua José Falcão, onde era feita a comercialização e distribuição dos seus 

                                                 
85

 As Indicações relacionadas com a Fábrica das Devesas tiveram como fonte as seguintes obras: 

- AMORIM, Sandra Araújo de - Azulejaria de fachada na Povoa de Varzim (1850-1950), p.46,92. 

- SOEIRO, Teresa - Cerâmica portuense: evolução empresarial e estruturas edificadas, pp.263,271. 
86

 O primeiro fica com a modelação de esculturas e a sua administração e o segundo com a escrituração e cobrança. 

O cargo de António Almeida Costa corresponderia à direcção financeira e negócios locais. 
87

 Com este sistema a fábrica mantinha os vários estúdios ligados entre si, fazendo chegar de modo eficaz os 

produtos aos armazéns de seca. Possuía também, além de um ascensor, mais um engenho, uma nora movida a 

carvão. 
88

 Seria a primeira Escola Industrial de Gaia. 
89

 Trata-se de um edifício construído em 1901, com a particularidade de ter a fachada revestida de azulejo em estilo 

mourisco. 
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produtos. Na gama dos artefactos azulejares, podemos mais uma vez contar com a marcação do 

tardoz, que permite identificar esta unidade fabril, quando são encontradas quadriculas escavadas 

com o nome ao centro de: “A. A. COSTA & C.ª - F.ª DAS DEVEZAS”
90

.  

      A “duradoira sociedade” das Devesas seria alterada com a saída de Feliciano da Rocha, em 

1903, cerca de seis anos mais tarde era a vez de Teixeira Lopes. Para os seus lugares entravam 

Aníbal Mariani Pinto e Eduardo Rodrigues Nunes. A empresa evoluiu depois para a “Companhia 

Cerâmica das Devesas”, tendo, entretanto, abandonado a produção de obras de arte e privilegiado 

os artefactos de construção civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90

 Este seria o tardoz mais vulgar, porém, verificam-se outras peças com o nome ao centro: “ANTÓNIO ALMEIDA 

& COSTA, CO”, podendo surgir ainda uma circunferência com as palavras “DEVEZAS/GAYA”.  
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3.2.7 Fábrica Pereira Valente
91

 

 

      A Fábrica Pereira Valente foi criada em 1884, na Rua Dona Leonor (Gaia), nas imediações 

da Fábrica de Cerâmica das Devesas de António Almeida da Costa. Representou, inicialmente, o 

desejo de autonomia de um ceramista desta fábrica, de seu nome José Pereira Valente. Era 

possuidora de um forno e empregava meia centena de operários, entre eles cerca de dez 

aprendizes. 

      Estas duas manufacturas são muitas vezes confundidas
92

. A Fábrica Pereira Valente, apesar 

de autónoma em relação à Fábrica de Cerâmica das Devesas, tinha com a mesma algumas 

actividades comerciais. Venderia com alguma frequência produtos fabricados nas suas 

instalações.  

      Produziu muita faiança doméstica, louça decorativa (modelos para adorno de interiores) e 

azulejaria figurada em pequenos quadros, deveras apreciada por esta altura. No final da centúria, 

continuava a fabricar louça, azulejo e plástica ornamental, dando trabalho a sessenta operários 

(quarenta e oito homens e doze menores). 

      Após a morte de José Pereira Valente, a Fábrica de Cerâmica continuou a laborar, seria 

continuada por herança familiar. Os seus quatros filhos criam para o efeito uma sociedade 

comercial em nome colectivo, no ano de 1904, sob a firma José Pereira Valente, Filhos. Esta 

sobrevive e desenvolve-se durante cerca de dez anos, acabando por se dissolver em Janeiro de 

1915. É restabelecido o investimento em dinheiro a José Pereira Valente Júnior
93

 e a Augusto 

Pereira Valente. Os outros sócios, Júlio Pereira Valente e Feliciano Pereira Valente, continuaram 

na fábrica, assumindo o activo e o passivo. 

                                                 
91

 As Indicações relacionadas com a Fábrica do Carvalhinho tiveram como fonte as seguintes obras: 

- AMORIM, Sandra Araújo de - Azulejaria de fachada na Povoa de Varzim (1850-1950), p.48 

- CASTRO, Tiago - A cerâmica ornamental na arquitectura da cidade de Espinho: o azulejo e a estatuária, 

pp.70,71. 

- SOEIRO, Teresa - Cerâmica portuense: evolução empresarial e estruturas edificadas, pp.272. 
92

 A Fábrica Pereira Valente situava-se paredes meias com o edifício da Fábrica das Devesas, de A. A. Costa. Ficou 

também conhecida pelo nome de Fábrica das Devesas em conjunto com o nome do seu proprietário: F.ª 

DEVEZAS/J.P. VALENTE.  
93

 Este empresário vê-se mais tarde ligado à fábrica do Senhor d’Além, para a qual requer licença de renovação do 

edifício.  
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      A necessidade de expansão, conjugada com as dificuldades em obter novo capital, inerentes 

ao período de guerra, obrigou ao alargamento da empresa a um novo sócio, Joaquim Moreira 

Gandra da Fonseca, que eleva o capital social ao investir uma avultada quantia. 

      Os problemas relacionados com a estrutura familiar da empresa parecem ter sido 

determinantes na sua progressiva decadência. Primeiro com a saída de Júlio Pereira Valente 

(1918) e depois com a morte de Feliciano Pereira Valente (1946). O falecimento de Feliciano 

Pereira Valente trouxe graves problemas na sucessão, uma vez que se habilitaram como 

herdeiros mais de trinta familiares, sendo por isso necessário recorrer à justiça.  

    Apesar de todas estas dificuldades, a Fábrica Pereira Valente acabaria por subsistir até à 

década de sessenta. 

 

*** 

 

       

      Num primeiro momento, as unidades produtivas de cerâmica portuenses relacionam-se 

estreitamente com a produção familiar. Mais tarde em consonância com a expansão do mercado, 

as estruturas edificadas desenvolvem-se, sofrendo sucessivas adaptações e/ou ampliações que 

vão responder ao progresso técnico e albergar a mão-de-obra, cada vez mais especializada. O 

mercado expande-se em torno essencialmente do processo de urbanização, que procura o 

material cerâmico não só como material construtivo, mas sobretudo para aplicações 

decorativistas com o apreciado azulejo de fachada. 
 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

4. Aproximação a Santo Ildefonso 

4.1 Localização e enquadramento  

 

      A freguesia Santo Ildefonso situa-se no coração da cidade do Porto e acumula mais de 350 

anos de existência
94

.  

      Juntamente com as freguesias de Cedofeita e Bonfim, a de Santo Ildefonso foi criada por 

força da extensão urbana. Primeiro constituí-se uma extensa paroquia rural, desmesurada a tal 

ponto que abarcava todo o território imediatamente exterior as muralhas. Abrangia desde o couto 

de Cedofeita até Miragaia, a poente; do couto de Paranhos ao campo de Santo Ovídio, a norte; às 

terras de Campanhã, a nascente; e a sul confrontava com os muros, desde a porta da Batalha até 

ao Calvário Novo (por alturas do campo da Cordoaria Nova).  

      A dimensão excessiva da freguesia e as imposições da sua reordenação provocaram a 

modernização administrativa do Porto e o consequente desmembramento de Santo Ildefonso
95

.   

      É caracterizada por aspectos típicos de uma grande cidade, como tal apresenta uma área
96

 

onde ocorre a maior parte da fenomenologia urbana, onde os habitantes são de fluxo dinâmico, 

onde os moradores residentes não ocupam um leque percentual idêntico (por defeito) ao de 

outras freguesias do Porto, mas ainda assim, eivada de circunstancialismos de fundamental 

importância para a vivência de uma cidade de trabalho e de cultura. Aqui residem as maiores 

                                                 
94

 Um estudo de Domingos A. Moreira, sobre as Freguesias da Diocese do Porto confere à freguesia de Santo 

Ildefonso um nascimento que foi operado entre o ano de 1623 e o ano de 1687. Estas indicações encontram-se 

disponíveis na internet: http://www.jf-stildefonso.pt/?s=2&ss=3 (25 Nov. 2009) 
95

 Delimitação actual - Com início na Avenida de Rodrigues de Freitas, no cruzamento com a Rua de S. Vítor 

(vértice comum às três freguesias: Santo Ildefonso, Bonfim e Sé), segue pela Rua de D. João IV até à Rua da 

Firmeza, Rua da Firmeza, para poente, até à Rua da Alegria, Rua da Alegria, para norte, até à Rua da Escola 

Normal. Rua da Escola Normal, Rua de Santa Catarina para norte, arruamento nascente da Praça do Marquês de 

Pombal. Rua da Constituição, para poente, até à Rua de S. Brás e por esta rua, para sul, até à Rua do Paraíso, Rua da 

Regeneração, arruamento nascente da Praça da República. Rua do Almada até à Rua de Ricardo Jorge, onde fica o 

vértice comum às três freguesias: Cedofeita, Santo Ildefonso e Vitória. Rua do Almada, para sul, até à Rua dos 

Clérigos, onde fica o vértice comum às três freguesias: Vitória, Santo Ildefonso e Sé, seguindo, para nascente, pelo 

arruamento sul da Praça da Liberdade. Praça de Almeida Garrett, Rua da Madeira até à Praça da Batalha e deste 

ponto até à parede divisória dos prédios nºs 19 e 20 da Praça da Batalha e daqui, contornando a propriedade do 

Teatro Águia de Ouro, até junto à cunha sudoeste do prédio nº. 1 da Rua de Entreparedes. Rua de Entreparedes, para 

nordeste, e Avenida de Rodrigues de Freitas até à Rua de S. Vítor.  
96

 Santo Ildefonso apresenta 1,28 km ² de área e 10 044 habitantes (Censos 2001). Densidade: 7 846,9 hab./km ². 

http://www.jf-stildefonso.pt/?s=2&ss=3  (25 Nov. 2009) 



55 

 

actividades comerciais, um número opulento de serviços, os centros culturais predominantes e 

ainda a tradição da difusão informativa
97

. 
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 Nomeadamente através dos jornais diários do Porto, prestigiados e prestigiosos, com raro paralelo no restante 

território nacional. 
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4.2 Património cultural e edificado 

 

      Facilmente se percebe quando nos encontramos em "solo" pertencente à freguesia de Santo 

Ildefonso, para tal basta enumerar os locais ditos de interesse turístico.  

      Santo Ildefonso, nome do orago da freguesia, abrange a soberba capela das Almas
98

, 

localizada na movimentadíssima e muito procurada Rua de Santa Catarina, mais votada para 

peões do que para automóveis mercê do imenso polvilhar de lojas que ostenta. Simplesmente em 

giro ou fazendo amplas aquisições, praticamente todos os transeuntes, acabam tentados pela 

excelência de um dos mais emblemáticos cafés citadinos: o "Majestic"
99

. 

      A partir de Santa Catarina (como não poderia deixar de ser), chega-se a outros locais da 

freguesia, igualmente importantes para a cidade. Um desses locais é a avenida dos Aliados
100

, 

proscénio dos mais belos e históricos edifícios, entre os quais o edifício da Câmara Municipal do 

Porto
101

. 

      A Santo Ildefonso pertencem também: o café de grande nomeada "A Brasileira"
102

, 

                                                 
98

 A Capela das Almas ou Capela de Santa Catarina é uma construção que data dos princípios do século XVIII e 

apresenta um espectacular revestimento constituído por 15.947 azulejos que cobrem cerca de 360 metros quadrados 

de parede. Datam de 1929 e representam os passos da vida de São Francisco de Assis e de Santa Catarina, que são 

venerados na capela. QUARESMA, M. C. Carvalho - Inventario Artístico – XIII. Cidade do Porto, Lisboa, ANBA, 

1995, pp.103,104. 
99

 Considerado um dos mais belos e significativos exemplares de Arte Nova do Porto, o Café Majestic abriu as suas 

portas ao público em Dezembro de 1921 - com o nome Café Elite - definindo-se, desde o início, como "café-

tertúlia", espaço de reuniões de escritores, pintores, e muitas outras personalidades ligadas às artes e espectáculos. 

Foi no ano seguinte à inauguração que a sua denominação foi alterada para o nome "Majestic", de reminiscências 

francesas, numa intenção de reportar a clientela à vida boémia parisiense. Vê a sua traça pela mão do arquitecto João 

Queirós, autor de outras obras ligadas à vida cultural da cidade, como o cinema Olympia. Apresenta uma imponente 

fachada de mármore e portadas de madeira, envidraçadas, que permitem uma grande abertura para o interior. 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/000_A.aspx (27 Nov.2009) 
100

 A Avenida dos Aliados é um importante arruamento na Baixa da cidade do Porto. Com a Praça da Liberdade e a 

Praça do General Humberto Delgado constitui um tecido urbano contínuo. A imponência do seu conjunto 

arquitectónico e o seu carácter central fazem dela a "Sala de Visitas" da cidade, local por excelência onde os 

portuenses se concentram para celebrarem os momentos especiais. 
101

 Este edifício foi projectado pelo arquitecto Correia da Silva e começou a ser construído em 1920. O projecto 

surgiria na sequência de um plano de expansão do centro cívico elaborado pelo arquitecto inglês Barry Parker, 

aprovado em 1916. A concretização deste plano levou à expansão para norte da Praça da Liberdade até à actual 

Praça do General Humberto Delgado. Apesar de ter sido iniciado em 1920, as obras do edifício dos paços do 

concelho sofreriam inúmeras interrupções, tendo sido introduzidas alterações ao projecto inicial, pelo Arquitecto 

Carlos Ramos. Os serviços camarários acabariam só por ser instalados no novo edifício já no ano de 1957. 

QUARESMA, M. C. Carvalho - Inventario Artístico – XIII. Cidade do Porto, p.108. 
102

 O estabelecimento foi fundado por Adriano Teles, farmacêutico do Porto, que, ainda jovem decidiu tentar a sua 

sorte emigrando para o Brasil, onde viria a dedicar-se ao negócio do café. De regresso ao Porto, montou uma 

torrefacção e fundou "A Brasileira", inaugurada e 4 de Maio de 1903, para servir café à chávena. De acordo com o 

projecto do arquitecto Francisco de Oliveira Ferreira, "A Brasileira" tem uma notável fachada, com o magnífico 
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procurada, até, como lugar de "peso político
103

" e o mercado do Bolhão
104

, ainda hoje local de 

procura e de troca comercial, cheio de cor, de cheiros e de vida.  

      São ainda de Santo Ildefonso duas das mais significativas referências culturais da cidade: os 

teatros municipais Rivoli
105

 e o Coliseu
106

, hoje em dia remodelados e com direito a 

conquistarem o valor máximo na escala de qualidade das salas de espectáculos. 

      Mas a freguesia de Santo Ildefonso tem, também, sob a sua alçada territorial, vasto 

património cultural e edificado que constam da História do Porto, sobretudo na que diz respeito a 

memórias religiosas. São os casos das igrejas dos Congregados
107

, da Trindade
108

, da Imaculada 

                                                                                                                                                             
pára-sol de ferro e vidro, e um interior deslumbrante, em que sobressaem os cristais, os mármores e o mobiliário de 

couro gravado. A chamada "sala pequena" foi, nos últimos anos, separada e é hoje explorada pela multinacional 

Caffè di Roma. O restante espaço esteve encerrado durante vários anos e reabriu recentemente como restaurante. 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/000_A.aspx (27 Nov. 2009) 
103

 Humberto Delgado deixar-se-ia lá fotografar, "fintando" a polícia política (PIDE/DGS).  
104

 A existência do mercado remonta a 1839, quando a Câmara Municipal do Porto pretendeu concentrar, neste local, 

todos os mercados existentes na cidade. Inicialmente estava ladeado apenas por um gradeamento em ferro. O actual 

edifício foi inaugurado em 1914, substituindo o anterior mercado existente no local. A obra seria conduzida pelo 

arquitecto António Correia da Silva por decisão da primeira vereação republicana da Câmara portuense. Vê-se 

classificado como imóvel de interesse público em 22 de Fevereiro de 2006. A sua construção caracteriza-se pela 

monumentalidade, própria da arquitectura neoclássica. Os vendedores no mercado distribuem-se por dois pisos. 

Existem quatro entradas principais a diferentes cotas: a entrada sul dá acesso ao piso térreo, as entradas laterais a um 

patamar intermédio de escadas que ligam ambos os pisos, e finalmente, a entrada pela Rua de Fernandes Tomás, que 

dá acesso directo ao piso superior. Estas indicações encontram-se disponíveis na internet: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/000_A.aspx (27 Nov. 2009) 
105

 Foi inaugurado em 1913 com o nome de Teatro Nacional. Logo nos anos seguintes, o imóvel é repensado e 

modernizado. É assim adaptado a cinema e capacitado para outras programações. O projecto arquitectónico seria da 

responsabilidade do Arquitecto e Engenheiro Júlio Brito. Em 1992 vê-se fechado para uma total remodelação com 

projecto do arquitecto Pedro Ramalho. A área existente de 6.000 m² foi ampliada para mais de 11.000 m², criando-se 

um Auditório Secundário, um Café-concerto, uma Sala de Ensaios e um Foyer de Artistas, assim como espaços para 

os Serviços Administrativos e os Serviços Técnicos. Reabriria as portas em Outubro de 1997. 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/000_A.aspx (27 Nov. 2009) 
106

 Com projecto em estilo Arte Deco, dos arquitectos Cassiano Branco e Júlio Brito, o coliseu seria inaugurado a 19 

de Dezembro de 1941. Pode ser encarado como a obra síntese que encerra o percurso moderno de Cassiano Branco. 

O edifício denuncia o interesse pelo movimento e ideia cinematográfica de espaço, na forma como cumpre um 

programa festivo e no modo como se encaixa na rua e na cidade, adquirindo o estatuto de referência urbana. 

QUARESMA, M. C. Carvalho - Inventario Artístico – XIII. Cidade do Porto, p.118. 
107

 A Igreja de Santo António dos Congregados situa-se na Praça de Almeida Garrett e seria construída no ano de 

1703 sobre a antiga capela que havia no local, datada de 1662 e demolida para este efeito. A actual capela-mor 

acaba por ser reconstruída no século XIX. Já no século XX vê a sua fachada revestida com azulejos da autoria de 

Jorge Colaço e com os vitrais de Robert Léone que datam de 1920. QUARESMA, M. C. Carvalho - Inventario 

Artístico – XIII. Cidade do Porto, pp.111,112,113. 
108

 Igreja da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade fica localizada na Rua da Trindade, por detrás do 

edifício da Câmara Municipal. A construção desta igreja deparou-se com múltiplos conflitos entre os frades de S. 

Domingos e os membros da Ordem Terceira. No entanto “lá se foi” construindo durante todo o século XIX e 

reflectindo um notório gosto pelo neoclássico. O projecto sofreu várias alterações durante a execução, mas foi aberta 

aos devotos a 5 de Junho de 1841, ainda sem capela-mor. Ficando esta apenas concluída em 1892. QUARESMA, M. 

C. Carvalho - Inventario Artístico – XIII. Cidade do Porto, p.111. 
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Conceição
109

 e de Santo Ildefonso
110

, bem como as capelas de Fradelos
111

, dos Pestanas
112

 e a já 

referida capela das Almas, cujos azulejos tem um valor inestimável
113

. 

      A grande festa à qual a freguesia de Santo Ildefonso dedica mais atenção, é sem dúvida a do 

S. João, à semelhança das restantes freguesias da cidade, ou não fosse esta a maior romaria 

realizada em honra de um santo padroeiro. Em cada véspera do dia de S. João (dia 24 de Junho, 

feriado municipal), as ruas da cidade enchem-se de gente em busca de folia. Nessa noite, Santo 

Ildefonso segue a boa tradição "tripeira" e troca a cama pela diversão
114

. O sono e o descanso 

ficam para o dia seguinte, com a cidade do Porto posta em sossego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109

 É templo moderno, sagrado em 1947, da autoria do arquitecto D. Paulo Bellot, monge beneditino. É um dos 

exemplos mais notáveis da arquitectura religiosa portuguesa do século XX. Nela trabalharam outros arquitectos e 

artistas de nomeada que conceberam um conjunto arquitectónico onde podemos encontrar uma grande variedade de 

esquemas decorativos, executados em materiais e técnicas diversificadas. QUARESMA, M. C. Carvalho - 

Inventario Artístico – XIII. Cidade do Porto, pp.114,115,116. 
110

 A Igreja se Santo Ildefonso fica situada no início da rua com a mesma designação e destaca-se pelos 

maravilhosos painéis de azulejo com os quais revestiu a sua fachada. Seria reconstruída a partir de 1730, por se 

encontrar em ruínas a primeira igreja. QUARESMA, M. C. Carvalho - Inventario Artístico – XIII. Cidade do Porto, 

p.116. 
111

 A Capela da Nossa Senhora da Boa Hora de Fradelos situa-se na Rua Guedes de Azevedo. Para a construção da 

actual capela muito contribuiu precisamente o capitalista João Guedes de Azevedo. Seria inaugurada pelo bispo do 

Porto, a 9 de Julho de 1893. É uma construção longitudinal de uma só nave e de notórias características 

neoclássicas. QUARESMA, M. C. Carvalho - Inventario Artístico – XIII. Cidade do Porto, p.105,106. 
112

 Seria encomendada por José Joaquim Pestana e é dedicada ao Divino Coração de Jesus. Consiste num curioso 

exemplar do estilo neo-gótico (1878-1888), projectado pela mão do arquitecto José de Macedo Araújo Júnior. Na 

frontaria, ladeando a torre, estão Colocadas as esculturas de S. José e S. Joaquim, de Soares dos Reis. QUARESMA, 

M. C. Carvalho - Inventario Artístico – XIII. Cidade do Porto, p.104,105. 
113

 Veja-se o Anexo I - Registo fotográfico - Templos religiosos, figuras n.º 4,5,6. 
114

 A nível gastronómico é tempo de sardinhas e febras assadas, assim como de caldo-verde. São feitas largadas de 

balões rumo ao céu que se crê na altura ainda mais estrelado. Há espaço também para o tradicional fogo-de-artifício, 

que encanta todos aqueles que se deixam envolver num divertimento sem preconceitos nem fronteiras e utilizam os 

martelinhos de plástico (que destronaram os raminhos de cheiro e o alho-porro). No dia do padroeiro o manjar 

tradicional é o anho ou cabrito assado com batatas assadas e arroz de forno. 
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5. O Azulejo na freguesia de Santo Ildefonso 

5.1 Os Templos e o seu Azulejo 

5.1.1 Capela de Fradelos 

 

      O local a que hoje chamamos Fradelos, e cujo significado é o mesmo que Fradinhos
115

, fica 

localizado entre as ruas Guedes de Azevedo, Sá da Bandeira e Gonçalo Cristóvão, e 

historicamente data do século XIII
116

. Naquela época, Fradelos, então considerado como um 

arrabalde do Porto, era um lugar muito acidentado e pedregoso, repleto de terras férteis por entre 

as quais corria um pequeno ribeiro, o chamado Rio de Fradelos, que ia desaguar um pouco mais 

à frente, no Rio da Vila, junto da Porta dos Carros (actual Praça de Almeida Garrett). 

      Fradelos teve uma ermida inaugurada em 19 de Agosto de 1804, construída por iniciativa do 

Padre Manuel Pinto Barbosa, em terreno doado por Manuel Duarte e sua sogra D. Catarina de 

Calvo Meneses, donos de um grande campo por onde também passava o pequeno riacho, onde 

habitualmente se lavava e existia uma fonte pública. Nessa fonte, figurava no frontispício a 

venerada imagem de Nossa Senhora da Boa Hora
117

. 

      Nos finais do século XIX, a ermida encontrava-se já num estado ruinoso, isto fez com que os 

responsáveis ponderassem uma nova construção, que se concretiza com a colaboração da 

Câmara Municipal e do capitalista João Guedes de Azevedo, em 9 de Julho de 1893, inaugurada 

pelo Bispo do Porto
118

. 

                                                 
115

 Um hospício de monges beneditinos estava instalado neste local, daí a razão de ser do nome de Fradelos ou 

Fradinhos, que habitavam numa frondosa quinta, conhecida pelas “curas de doentes”. MARTINS, Fausto S. - 

Azulejaria portuense: historia e iconografia, p.127. 
116

 A mais antiga referência a este lugar seria do ano de 1283. Trata-se da doação de uma herdade, feita ao Cabido 

por um tal Pero Soeyro e na qual por ocasião do aniversário da morte do doador, o Cabido se comprometia à 

execução de determinadas cerimonias religiosas. QUARESMA, M. C. Carvalho - Inventario Artístico – XIII. Cidade 

do Porto, p.105. 
117

 Os historiadores referem-nos que esta fonte ficava situada à beira do caminho, muito próximo da rua e em local 

demasiado baixo, motivo pelo qual a imagem de Nossa Senhora da Boa Hora, “era facilmente exposta a várias 

indecências" É assim que, não contentes com esta revoltante realidade, e no sentido de evitarem tais “indecências” 

os devotos de Nossa Senhora da Boa Hora, entenderam ser necessário e urgente construir uma pequena ermida na 

qual com a “desejada decência” a imagem de Nossa Senhora continuasse a ser venerada através da referida imagem. 

Idem - Ibidem, pp.105,106. 
118

 MARTINS, Fausto S. - Azulejaria portuense: historia e iconografia, p.127. 
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      A nova Capela apresenta uma construção rectangular de uma só nave, numa arquitectura 

religiosa neoclássica, completada por uma torre sineira, de secção quadrada, que se sobrepõe à 

nave e dois corpos laterais alongados. 

      A fachada principal, revestida a azulejos azuis e brancos (desde 1929), é dividida em três 

corpos: Dois laterais, simétricos, que nos mostram duas janelas em arco entre as quais se 

destacam painéis de azulejo com as imagens de São José e Nossa Senhora da Boa Hora. E um 

central, ligeiramente mais avançado, com portal encimado por frontão em arco abatido, 

sobreposto por um pequeno óculo redondo e finalizado por um outro frontão no qual se destaca o 

monograma AM.  

      No interior, para além do volume da torre sineira, fechado através de guarda-vento, e do coro 

alto com balaustrada de madeira, o realce vai para a capela-mor, rectangular, com tecto de 

estuque decorado por medalhões de centro dourado, e que nos apresenta o retábulo-mor, em talha 

dourada, embelezado por uma tela central onde figura a imagem de Nossa Senhora da Boa Hora. 

Um lambril de azulejos, que no primeiro nível nos mostra um padrão geométrico e no segundo, 

de um lado, as figuras de Santa Teresa de Jesus, S. Francisco Xavier e D. Nuno Álvares Pereira 

orando em Aljubarrota e do outro, Santa Teresa do Menino Jesus contemplando o cruzeiro do 

Monte Carmelo. 

      O corpo central, com tecto estucado, adornado por medalhões dourados, mostra-nos, paredes 

revestidas de lambril de cantaria e azulejos, com particular destaque para os painéis onde 

figuram os passos da vida de Santa Teresa do Menino Jesus. Contam-se também quatro retábulos 

de talha branca e dourada, encimados por tribunas. Dois Púlpitos, de forma quadrada, também 

eles guarnecidos de talha branca e dourada. E um arco triunfal, de volta perfeita, com sanefa de 

talha. 

      Segundo Fausto S. Martins
119

 a azulejaria da Capela de Nossa Senhora da Boa Hora de 

Fradelos pertence a artistas diferentes e teve início com o revestimento do exterior e dois painéis 

situados debaixo do coro interior, da autoria de Paulino Gonçalves, executados na Fábrica 

Cerâmica do Carvalhinho, em 1929. Os restantes painéis, que cobrem as paredes da nave, bem 

como as paredes laterais que configuram o espaço da capela-mor, correspondem a um artista de 

maior nomeada, Jorge Colaço. 

                                                 
119

 Idem - Ibidem, p.127. 
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      Na opinião de Alexandrino Brochado os painéis executados por Paulino Gonçalves, ou seja, 

os que correspondem essencialmente à frontaria “são muito diferentes dos que revestem a nave e 

a capela-mor. São de beleza muito inferior. São historiados mas pouco figurativos e as 

decorações que assentam num fundo branco são modestas”
120

. 

      Por outro lado Fausto S. Martins diz-nos que a intervenção de Paulino Gonçalves, não pode 

no entanto ser desvalorizada. Ao fixarmos atentamente o revestimento exterior e os dois painéis 

interiores, vemos que evidenciam uma composição equilibrada
121

. Na cor, atinge um nível de 

grande perfeição, sobretudo no tratamento do azul-cobalto
122

. Soube também adaptar-se à 

iluminação natural oriunda das janelas contíguas, para criar zonas de claro e escuro que realçam 

os pormenores dos rostos, mostrando assim todo o seu domínio sobre a luz. Apresentava ainda 

grande firmeza e rigor no desenho, talvez a sua maior qualidade artística
123

. 

      No revestimento dos muros interiores, situados para além do coro, na nave e na capela-mor, 

está presente a mão de Jorge Colaço. E é precisamente para a capela-mor que reservou toda a sua 

criatividade, na elaboração de painéis grandiosos. Da apreciação destes grandes painéis resulta o 

conjunto de qualidades que distinguem a produção da sua autoria: 

 “O gosto da ampliação de espaço, que lhe permite representar cenas em que intervém 

grande número de personagens, superfícies em que aplica, com rigor académico, a 

perspectiva linear que vai determinando do tamanho dos elementos e figuras, conforme o 

posicionamento na cena, e a perspectiva aérea com os esbatimentos dos contornos”.
124

 

      No tratamento da cor, como não poderia deixar de ser, apresenta também um elevado grau de 

excelência, repetindo de certo modo alguns dos princípios da lição dos azulejos da estação de 

São Bento. 

                                                 
120

 BROCHADO, Alexandrino - O Porto e as suas igrejas azulejadas, p.58. 
121

 Este artista vai deixar a sua marca bem vincada no rodapé da cantaria, “nos silhares de seis azulejos de altura, 

enquadrados entre barras. Da barra superior, pendem grinaldas túrgidas de rosas, rematadas com o escudo da 

Ordem do Carmo, alternando com laços que prendem novas grinaldas mais finas, criando um conjunto agradável 

de linhas curvas que acompanham o eixo longitudinal do silhar. Sobre os silhares o artista pintou duas cenas de 

Teresinha de Lisieux que, apesar de não ser a titular da capela, congrega toda a mensagem iconográfica. Consegue 

criar uma composição equilibrada, rematada na parte superior por uma banda alargada que abrange o vão da 

porta, em perfeita articulação com a arquitectura”. MARTINS, Fausto S. - Azulejaria portuense: historia e 

iconografia, p.127. 
122

  O tratamento do azul-cobalto seria uma particularidade na qual os artistas da fábrica do Carvalhinho sempre se 

distinguiram. Idem - Ibidem, p.128. 
123

 Seguiria a esteira dos grandes mestres do passado que, para alcançarem a categoria de bons artistas, tinham que 

exibir as qualidades de bons desenhadores. Idem - Ibidem, p.128. 
124

 Idem - Ibidem, p.128. 
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      No exterior da fachada como fora mencionado, colocaram-se dois registos. No lado direito, 

Nossa Senhora da Boa Hora, padroeira da Capela e do lado oposto a figura de São José, que teria 

uma estreita ligação à Ordem do Carmo (o que motiva a sua inclusão no programa iconográfico 

da capela). 

      Os painéis da nave representam passos da vida de Santa Teresa do Menino Jesus. “Do lado 

direito há seis painéis: Santa Teresa do Menino Jesus com o Papa, Santa Teresa do Menino Jesus 

no leito de dor, Santa Teresa do Menino Jesus preparando a matéria para o sacrifício eucarístico, 

Santa Teresa do Menino Jesus amparando pelo braço uma freira idosa, Santa Teresa do Menino 

Jesus trabalhando no refeitório e Santa Teresa do Menino Jesus no jardim do convento”
125

. Do 

lado esquerdo são visíveis cinco painéis: “Santa Teresa do Menino Jesus com o pai a falar-lhe do 

Carmelo, Santa Teresa do Menino Jesus entra no convento acompanhada pelo pai, Santa Teresa 

do Menino Jesus transpõe os umbrais da clausura, Santa Teresa do Menino Jesus contempla o 

céu e Santa Teresa do Menino Jesus fita uma imagem do Menino Jesus”
126

. 

      Na capela-mor e na perspectiva de Alexandrino Brochado
127

 figuram dois painéis do melhor 

que existe no Porto, onde Jorge Colaço colocou o melhor do seu enorme talento de azulejarista. 

Os temas destas composições correlacionam-se também com a vida de Santa Teresa do Menino 

Jesus. No painel presente do lado direito encontramos uma legenda que serve também de 

orientação ao tema e é a seguinte: Viver de amor…é considerar a cruz como um tesouro. Santa 

Teresa do Menino Jesus contempla, extasiada, o rosto de Jesus no alto do Calvário. “Anjos 

transportam grinaldas de flores; algumas estão colocadas no solo, junto do pé da cruz. À volta da 

cruz vêem-se crianças, pobres, mendigos, peregrinos, gente humilde, tudo convergindo e olhando 

para a cruz”
128

. No painel do lado esquerdo encontramos uma legenda que diz: Medianeira de 

todas as graças rogai pelas missões. Alexandrino Brochado relata-nos: 

“Como figura central aparece Nossa Senhora com os anjos a seus pés, anjos que 

transportam flores nas mãos. Santa Teresa do Menino Jesus que é a padroeira das 

Missões, está diante de Nossa Senhora das Graças com uma grinalda nas mãos. Depois 

aparece a figura dum missionário várias crianças de cor, e alusões à história de Portugal, 

as batalhas com Castela sob o comando de Nun’Álvares, à epopeia dos descobrimentos, 

                                                 
125

 BROCHADO, Alexandrino - O Porto e as suas igrejas azulejadas., p.58. 
126

 Idem - Ibidem, p. 58. 
127

 Idem - Ibidem, p. 59. 
128

 Idem - Ibidem, p. 59. 
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vendo-se a Torre de Belém, as caravelas, a esfera armilar, padrão dos descobrimentos, 

etc.”.
129

  

      A iconografia do interior orienta-se pela fonte literária, História de uma alma
130

, a mais 

apropriada, uma vez que escrita pela própria Santa Teresinha. Deste modo, através de um 

magnífico conjunto de painéis conseguimos seguir todo o seu percurso biográfico. Segundo 

Fausto S. Martins, 

 “Paulino Gonçalves e Jorge Colaço souberam captar e transmitir-nos a «chave» de toda 

a iconografia da «Teresa das rosas», porque da fachada até à capela-mor, passando pelos 

anjinhos, em azulejos recortados que coroam os painéis das naves, a «Rosa de Teresa» 

constitui o fio condutor da composição formal e iconográfica e o símbolo emblemático da 

História de uma alma”
131

. 
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 Idem - Ibidem, p. 59. 
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 Teresa de Lisieux compôs três manuscritos, o primeiro (denominado de Manuscrito A) corresponderia a História 

de uma Alma, uma autobiografia pedida pela sua irmã Paulina. http://www.teresadelisieux.com (19 Fev. 2010) 
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 MARTINS, Fausto S. - Azulejaria portuense: historia e iconografia, p.132. 
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5.1.2 Capela das Almas 

 

      A Capela das Almas fica situada no coração da baixa portuense, fazendo esquina no 

cruzamento da Rua de Santa Catarina com a Rua Fernandes Tomás. A igreja
132

 actual teve a sua 

origem, numa antiga capela, em madeira, erguida em louvor de Santa Catarina, que, por sua vez, 

iria estar na origem daquela que seria a principal artéria de comércio no Porto. A construção do 

edifício que hoje vemos remonta aos finais do século XVIII
133

, altura em que a Irmandade das 

Almas e das Chagas de São Francisco foi transladada do Mosteiro de Santa Clara para a Capela 

de Santa Catarina. “Com a anexação da irmandade cresceu também a fama e o culto de Santa 

Catarina, atraindo grande número de fiéis, o que obrigou os responsáveis da irmandade, que 

superintendiam o culto, a pensar numa nova construção”
134

. 

      Na fachada principal abre-se, a meio, uma porta, emoldurada e rematada, superiormente, por 

um frontão circular partido. No mesmo enfiamento e por cima desta, um janelão, também 

rematado (superiormente) por frontão circular. No tímpano, em amplo frontão triangular, fixa-se 

um brasão, bipartido, com as armas de S. Francisco, Chagas e de Santa Catarina, dentro de uma 

cartela rematada por uma coroa fechada. Nos extremos da cornija duas urnas e, ao centro, uma 

cruz de pedra. Separada por uma pilastra, à esquerda, ergue-se a torre sineira, em dois andares; o 

primeiro tem uma porta
135

, ao centro, com uma pequena janela no seu enfiamento e, no segundo, 

quatro janelas sineiras rematadas por um varandim, com pirâmides aos cantos. A cúpula é 

rematada por uma cruz de ferro. A capela tem dois corpos, sendo o segundo mais baixo. 

      Até ao ano de 1929, as superfícies exteriores do frontispício e da fachada lateral estavam 

rebocadas e caídas de branco. Mas como nos diz Fausto S. Martins
136

, com a nova vaga, iniciada 

na igreja da Ordem Terceira do Carmo, a Irmandade das Almas e das Chagas de São Francisco, 

decidiu, naquela data, revestir também de azulejo toda a superfície exterior da capela e colocar 

ainda alguns painéis no interior. 

                                                 
132

 Sendo designada e conhecida sob o título de «capela», pelas dimensões intermédias justifica a designação de 

«igreja», como é referida nalguma documentação. 
133

 BROCHADO, Alexandrino - Capela das Almas - Uma jóia da azulejaria portuguesa, p.23. 
134

 MARTINS, Fausto S. - Azulejaria portuense: historia e iconografia, p.117. 
135

 Que dava acesso a um cemitério subterrâneo e à Sacristia. 
136

 Idem - Ibidem, p. 118. 
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      Alexandrino Brochado
137

 fala-nos nesta capela como um “pequeno-grande” templo, com 

traça de estilo neoclássico dos fins do século XVIII, mas diz também que, o que neste templo nos 

interessa distinguir é o seu completo revestimento exterior a azulejos da fachada e parede lateral 

Sul. Tais azulejos são da autoria do artista Eduardo Leite
138

, que seria também o gestor da fábrica 

onde são produzidos todos os painéis que compõem estas superfícies exteriores, a Fábrica de 

Cerâmica Viúva Lamego.  

      A opção estética, por decisão do próprio artista ou seguindo orientações dos encomendantes 

(Irmandade), refugiou-se numa linguagem revivalista neobarroca. Nesta altura por toda a Europa 

imperavam os movimentos da art nouveau e iniciavam-se os primeiros passos da art déco, 

porém as características intrínsecas destes movimentos dificilmente permitiriam satisfazer os 

objectivos da Irmandade, de forma a poder desenvolver um programa iconográfico adaptado ao 

local. 

      Segundo Fausto S. Martins
139

, Eduardo Leite revelou um bom sentido artístico na forma 

como articulou toda a composição, concebida de forma unitária entre a fachada orientada a 

poente e a parede Sul. Dividiu longitudinalmente toda a superfície azulejada em planos 

sobrepostos, recorrendo à distribuição dos vãos das portas e janelas, que permitiram formar um 

rodapé, dois registos principais e um ático, cujas linhas divisórias seriam o frontão da porta de 

entrada e a verga da janela superior do frontispício. Verticalmente a disposição da composição 

atendeu ao impulso ascendente das pilastras, do cunhal e da posição dos vãos. 

      “Eduardo Leite soube aproveitar todos os enquadramentos para criar bons exemplares de 

arquitectura pintada, ricamente decorada com sumptuosas grinaldas, festões e anjinhos, que 

nalguns casos exercem a função de atlantes”
140

. No domínio dos elementos decorativos de 

carácter tectónico, destacam-se sobretudo as colunas corolíticas da ordem jónica, ladeando os 

vãos da porta e da janela do frontispício. O rodapé viria então a desempenhar as funções de um 

estereóbato sobre o qual se apoia toda a estrutura arquitectural fictícia, incluindo, ao mesmo 

tempo, medalhões e cartelas com elementos simbólicos correspondentes ao desenvolvimento 
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 BROCHADO, Alexandrino - Capela das Almas - Uma jóia da azulejaria portuguesa, p.23. 
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 Nascido em Sintra, em 27 de Dezembro de 1902, frequentou a Escola de Belas-Artes de Lisboa; recebeu lições 

de pintura de azulejo do mestre Alves de Sá e, por intermédio de Teixeira Lopes, conseguiu penetrar no mundo 

artístico parisiense dos anos 20. Regressando a Lisboa, passou a gerir a Fábrica de Cerâmica Viúva Lamego, na Rua 

da Palma, que conseguiu atrair grande número de artistas, transformando-se numa verdadeira escola e no maior 

centro produtor de cerâmica do país. MARTINS, Fausto S. - Azulejaria portuense: historia e iconografia, p.118. 
139

 Idem - Ibidem, p. 118. 
140

 Idem - Ibidem, p. 119. 
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vertical dos panos. As áreas vêem-se preenchidas por medalhões e cartelas legendadas, com 

elementos decorativos onde predominam: anjos, grinaldas, folhas de acanto, volutas, urnas e 

fogaréus. 

      A iconografia da Capela das Almas comprometeu-se com todos os intervenientes presentes 

ao longo do seu processo histórico
141

: Santa Catarina, aludindo a primitiva capela; São Francisco 

de Assis e Almas, evocando a Irmandade das Almas e chagas de São Francisco, que transitou do 

Mosteiro de Santa Clara para a Capela de Santa Catarina; a Eucaristia, recordando a concessão 

do Lausperene que o papa Pio VII fez, em 1804, a esta capela para todas as quintas-feiras do ano. 

“Dos cinco temas referidos, merecem particular atenção São Francisco de Assis e Santa 

Catarina, uma vez que o tema das chagas e das Almas estão vinculadas ao fundador da Ordem 

Franciscana”
142

. 

      Segundo Fausto S. Martins
143

, Eduardo Leite teve acesso às principais fontes literárias que 

deviam inspirar as representações de São Francisco, particularmente o episódio das chagas. Na 

listagem de obras de consulta essencial, estariam a Vida Primeira e a Vida Segunda de Tomás de 

Celano, a Legenda Maior e Legenda Menor de São Boaventura e ainda a Legenda Perusina. 

      Para iniciar o ciclo franciscano, Eduardo Leite opta pela cena em que São Francisco recebe 

os estigmas de Cristo, visível da Rua de Santa Catarina, ainda na mesma fachada encontramos 

As almas do purgatório e S. Francisco. Na parede lateral, com vista a partir da Rua Fernandes 

Tomás encontramos: São Francisco a pregar na presença do Papa Honório III, Cristo solta-se 

da Cruz para abraçar São Francisco, São Francisco faz um milagre (o da água a brotar duma 

pedra), A morte de São Francisco, São Francisco a ser levado por anjos, entra no céu. No 

interior do templo vemos: As almas do purgatório e São Francisco apontando para o céu (painel 

interior do lado direito), São Francisco diante do crucifixo prepara-se para receber os estigmas 

(painel interior do lado esquerdo) e As chagas de São Francisco (painel interior do lado 

esquerdo). 

      Para o tema de Santa Catarina, a virgem mártir
144

, Eduardo Leite dispunha de fontes literárias 

e gráficas, conforme mais uma vez nos elucida Fausto S. Martins
145

. Nas literárias contaria com 

textos de São Basílio como o Menologium; a Legenda Aurea de Jacopo da Varazzi; a Vida de 
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 Idem - Ibidem, p.120. 
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 Idem - Ibidem, p.121. 
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 Idem - Ibidem, p.123. 
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 Virgem egípcia de sangue real, martirizada no Monte Sinai. 
145

 Idem - Ibidem, p.124. 
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Santa Catarina de Jean Mielot e a Feniz Apparecida na vida, morte, sepultura e milagres da 

gloriosa S. Catharina da autoria de Marina Clemência. A nível gráfico estaria presente o uso da 

Vita S. Catharinae Virginis et Martyris, decorada por António Wierix, que utilizaria em paralelo 

com as gravuras de M. F. Meaulle que adornam a obra de Jean Mielot. 

      O ciclo de Santa Catarina inicia-se, no frontispício, com a cena da Coroação de Santa 

Catarina, num painel simétrico, com a Estigmatização de São Francisco. Depois as figurações 

remetem-nos para a parede da Rua Fernandes Tomás, onde encontramos: A Vitória de Santa 

Catarina anunciada por um anjo, Santa Catarina discute com os sábios de Alexandria e a 

Súplica de Santa Catarina no acto de ser degolada. 

      O quadro alusivo à Eucaristia sobressai no frontispício, ao lado dos outros quatros temas, 

vem representada numa custódia, sustida por dois anjos ajoelhados, em sinal de respeito e 

adoração. Da custódia emanam raios, cujo movimento orbicular é acompanhado pela legenda: 

«BENDITO E LOUVADO SEJA O SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA EUCARISTIA».  

      “Longe de salientar o carácter apologético dos temas desenvolvidos, o programa iconográfico 

desta capela, visa transmitir uma mensagem que perpetue a história do edifício, revelando 

simultaneamente todos os pólos devocionais que superintende”
146

. 

      Poucos se apercebem bem da importância e valor artístico dos painéis de azulejo da Capela 

das Almas, mas a sua fama atravessou fronteiras e espalhou-se pela Europa e pelas Américas
147

. 

“Para se fazer uma pequena ideia da importância destes painéis, basta ter em conta que, no 

conjunto, foram empregues pintados e cozidos 15 947 azulejos que cobrem cerca de 360 metros 

quadrados de parede”
148

. 

      Tamanha grandeza e beleza estiveram em perigo de se perder para sempre. Os malefícios do 

tempo fizeram-se sentir com agressividade ameaçando de forma drástica e perigosa, os 

magníficos painéis de azulejo deste conjunto. Foi uma preocupação séria a sua recuperação, que 

felizmente se fez. O restauro começou no dia 1 de Setembro de 1982. Foram levantados e 

recolocados 2 400 azulejos. Foram feitos de novo, na Fábrica Viúva Lamego, 28 azulejos que se 

tinham partido quando caíram no pavimento da Rua Fernandes Tomás. No dia 17 de Dezembro 
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 Idem - Ibidem, p.125. 
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 A terceira revista de maior tiragem do mundo a "National Geographic", órgão oficial da National Geographic 

Society, com sede em Washington (Estados Unidos) chamou a atenção do mundo culto para os azulejos deste 

templo, reproduzindo a cores, toda a parede do lado Sul. A reportagem vem no volume 158, nº6, de Dezembro de 

1980. Por esta altura os azulejos corriam o sério rico de se degradarem. BROCHADO, Alexandrino - Capela das 

Almas - Uma jóia da azulejaria portuguesa, p.24. 
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 Idem - Ibidem, p.32. 
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de 1982 terminava esta obra delicada, difícil e dispendiosa, mas que devolvera aos azulejos toda 

a sua frescura e excelência
149

. 

      Como nos revela Alexandrino Brochado
150

, neste templo além dos azulejos há ainda valores 

artísticos que convém não esquecer ou subestimar. Como o painel do altar-mor, digno de ser 

apreciado pela sua beleza, pelo seu equilíbrio, pela suavidade e leveza das figuras que nele 

aparecem, Nossa Senhora e os Apóstolos. Representa a Ascensão do Senhor
151

 e é obra do pintor 

Joaquim Rafael
152

, realizada no ano de 1815. O vitral da fachada também merece uma referência. 

Está assinado pelo pintor e professor da Escola de Belas-Artes do Porto, Amândio Silva e é 

portador duma simbologia enquadrada no dogma da redenção dos homens pelo sangue de Cristo. 

Representa um braço de Cristo, pregado na cruz, brotando da chaga da mão várias gotas de 

sangue que caem sobre as almas do purgatório.  
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 Idem - Ibidem, p.37. 
150

 Idem - Ibidem, p.37. 
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 A Ascensão do Senhor é a festa principal desta igreja. 
152

 Joaquim Rafael nasceu no Porto em 1783 e faleceu em 1864. Foi discípulo de Vieira Portuense e professor de 

desenho da Academia de Belas-Artes de Lisboa. Pintou também os painéis de Santa Clara, dos Clérigos e da Lapa. 

Idem - Ibidem, p.43. 
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5.1.3 Igreja dos Congregados 

 

      Nos congregados, renova-se o facto de uma confraria constituir a origem de uma capela ou 

igreja, pois na sua génese encontramos a Confraria de Santo António (já desaparecida). Confraria 

essa, que estava anteriormente instalada junto da Porta do Sol
153

, na Capela de Santo António do 

Penedo. Até que em meados do século XVII pensa mudar de lugar e compra um terreno situado 

no Campo das Hortas (actual Praça Almeida Garrett). 

      Estando ainda as obras por aprontar, chegaram à cidade do Porto, no ano de 1680, padres do 

Oratório de São Filipe Néri, que obtiveram o terreno para construir o convento e a capela já 

iniciada que, após obras de adaptação e ampliação, concluíram em 1703, onde conviveram, 

harmoniosamente, com a precedente Confraria de Santo António
154

.  

      Do conjunto arquitectónico edificado, subsiste apenas, a igreja. Um templo barroco, 

composto por uma só nave e coro sobre a entrada, suportado por três arcos assentes em colunas 

jónicas. Dois portais de granito abrem o transepto que antecede uma magnífica capela-mor, 

profusamente decorada com painéis representando passagens da vida de Santo António
155

, da 

autoria de Acácio Lino. Ainda no âmago do templo destacam-se dos painéis, uma representação 

da «Assunção da Virgem» e um outro com a «Sagrada Família». O frontal, o altar-mor e a 

banqueta de prata são obras de inspiração joanina executadas já em meados do século XIX. 

      A fachada desenvolveu um esquema de acentuado verticalismo, equilibrado com a 

introdução de pilastras toscanas da ordem colossal. As superfícies planimétricas seriam 

valorizadas com elementos de gramática decorativa flamenga, e a iluminação resolvida com a 

abertura de três janelões no corpo central e duas janelas no tímpano, numa sobreposição de 

planos
156

. No final da segunda década de 1900, a fachada é então revestida com azulejo, numa 

encomenda que adviria, fruto de um enorme entusiasmo vivido em toda a cidade com o resultado 

do revestimento do átrio da Estação de São Bento. Constantino de Almeida
157

 encomendou a 
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 Localizada em frente do palácio do visconde de Azevedo (onde estava instalado o Governo Civil). 
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 MARTINS, Fausto S. - Azulejaria portuense: historia e iconografia, p.103. 
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 Além dos painéis podemos ainda vislumbrar duas séries de relevos esculpidos com a mesma temática. 
156

 Em vez da solução convencional do grande janelão ao centro. 
157

 Na época exercia o cargo de provedor da Confraria de Santo António. 
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Jorge Colaço a obra de azulejaria da fachada da Igreja dos Congregados, que decorreria entre 

1917 e 1920
158

.  

      Jorge Colaço estava acostumado a executar painéis de grandes superfícies, que lhe permitiam 

desdobrar e narrar cenas historiadas (como acontece no átrio da Estação), nesta igreja teria de 

trabalhar para faixas muito estreitas, o que aceita como um novo e estimulante desafio.  

      Foram vários os obstáculos inerentes a uma realização nestes formatos, como certifica Fausto 

S. Martins
159

. O primeiro problema a resolver prendia-se com a composição, matéria delicada 

devido aos condicionalismos espaciais, mas solucionada com sucesso graças a uma fórmula 

equilibrada que se valeu da padronagem. Este azulejo seria aplicado com cercadura, sobretudo 

nas faixas laterais mais estreitas, que serviriam de “moldura” para os painéis centrais mais 

elaborados. O frontão apoderava-se do pano central do registo inferior, o que acrescia mais uma 

vez a dificuldade compositiva a Jorge Colaço. Este opta por uma composição linear na zona 

inferior e relega para o registo superior o tema principal, que numa conjuntura habitual deveria 

ocupar a zona mais próxima do espectador. No tímpano as dificuldades avolumaram-se pelos 

condicionalismos inerentes do espaço triangular e da cantaria que envolvia as janelas e nicho 

(que albergava a imagem do padroeiro), obrigando o artista à repetição da composição linear 

adoptada já no registo inferior.  

      Num ponto de vista técnico, Jorge Colaço aparece novamente rigoroso no desenho e mais 

uma vez notável no trato da cor. “Predomina o azul, exibido em várias tonalidades: do tom 

anilado da cercadura desliza para o azul carregado da túnica de Santo António, até se diluir por 

esbatimentos sucessivos e confundir-se com o branco”
160

. Com a sua perícia na utilização da cor, 

acaba por realçar e atrair a atenção para a figura central, neste caso de Santo António, que 

sobressai em manchas decididas das restantes figuras que o envolvem, propositadamente 

esbatidas. A singularidade cromática estende-se também na cercadura que envolve a cantaria das 

janelas, por seu turno valendo-se de tons de amarelo. 

      De acordo com as orientações dadas pela Confraria de Santo António, o plano iconográfico 

dos Congregados teria que convir com o seu padroeiro, associado a outros motivos que 

traduzissem a prática religiosa e principais crenças dos fiéis que regularmente visitavam o 

templo.  
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 Idem - Ibidem, p.105. 
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 Idem - Ibidem, p.105. 
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 Idem - Ibidem, p.106. 
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      Como nos revela Fausto S. Martins
161

, da farta iconografia de Santo António, seriam 

escolhidos três episódios (narrados no Liber Miraculorum de Bernardo de Angers), para ocupar 

os três panos da superfície central superior da fachada (dividida por pilastras). O primeiro 

episódio assinala a aparição do Menino Jesus a Santo António. Nesta cena, o Santo, de joelhos e 

braços abertos, recolhe o menino, que pousa sobre um livro e um lírio. Na cena central, duas 

linhas oblíquas determinam uma zona luminosa em que sobressai o perfil do santo, envolto por 

um coro de anjos que oferecem grinaldas de rosas à Virgem com o Menino, que raiam num plano 

superior. O terceiro quadro apresenta a cena, em que o santo faz uma genuflexão para acolher 

uma manifestação da Virgem, que lhe mostra o Menino.  

      “Duas alegorias eucarísticas, emolduradas por arabescos e folhas de acanto, preenchem os 

dois panos laterais do registo inferior. Exibem um cálice com o coração a sangrar e uma 

custódia, ladeados por anjos em atitude de oração”
162

. Estas imagens emblemáticas traduzem 

assim outras crenças implantadas nesta igreja, além da Nossa Senhora das Dores
163

, tem uma 

enorme veneração ao Sagrado Coração de Jesus
164

 e ao Santíssimo Sacramento.  

      Como nos indica Fausto S. Martins
165

, através das representações iconográficas da sua 

fachada, a igreja dos Congregados, comemorava alguns episódios do santo mais popular da 

Cristandade, que tinha, neste templo, o local de culto primordial, ao mesmo tempo que dirigia 

um apelo permanente a toda a população a integrar o grupo cada vez mais numeroso dos que 

aderiam à devoção da Eucaristia e do Coração de Jesus, ou não estivesse ela situada no coração 

da cidade. 
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 Idem - Ibidem, p.107. 
162

 Idem - Ibidem, p.107. 
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 O seu altar figura na capela colateral do Evangelho. 
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 Nos finais do século XVIII a Confraria do Sagrado Coração de Jesus, que erigiu um altar no lado da Epístola, 

fora agraciada com o benefício de um grande número de indulgências. 
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 Idem - Ibidem, p.107. 
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5.1.4 Igreja de Santo Ildefonso 

 

      A igreja de Santo Ildefonso fica situada na rua com a mesma designação e destaca-se, como 

não poderia deixar de ser, pelos maravilhosos painéis de azulejo com os quais revestiu a sua 

fachada. Em tempos remotos, existia neste local uma ermida dedicada a Santo Alifon
166

cuja data 

de fundação se desconhece, mas da qual temos referências pelo menos desde o século XII
167

. Em 

1727, um visitador foi inspeccionar o velho templo e acha-o em ruínas. Para substituir esta antiga 

ermida, que deve ter sido um belíssimo exemplar de arte românica, inicia-se no ano de 1730 a 

construção do edifício actual, abarcando todo um conjunto de necessidades, desde ampliações à 

criação de novos espaços. A custear todas estas obras estariam as confrarias associadas a este 

lugar, nomeadamente a do Santíssimo Sacramento e do Senhor Jesus que mais tarde se 

fundem
168

.  

      Como sustenta Fausto S. Martins, desconhece-se a autoria do seu traçado. “A originalidade 

da sua arquitectura, em plena época barroca, continua a suscitar a curiosidade dos historiadores 

da arte, que têm dificuldade em encontrar uma tipologia onde possa enquadrar”
169

. 

      Tem a fachada dividida em três corpos por pilastras, sendo a parte central ligeiramente 

avançada. Os corpos laterais ostentam em linha vertical duas janelas sobrepujadas por frontões e 

terminam em torres sineiras rematadas, em cada face, por esferas e frontispícios, erguendo-se a 

meio pirâmides ornamentais. No corpo central rasga-se a porta, rematada por um frontão 

triangular. O tímpano ostenta uma inscrição e é encimado por um entablamento denticulado. 

Sobre ele rasga-se um nicho com uma escultura do padroeiro.  

      O interior é de uma só nave (octogonal), coberta por um tecto de masseira com estuques. 

Suspensos ao centro figuram dois grandes quadros
170

, atribuídos a Domingos Teixeira. Nos lados 

menores rasgam-se nichos com esculturas de gesso. Os altares laterais são neoclássicos, e os 

colaterais, de talha rococó. 

      A capela-mor tem o tecto e paredes cobertos por estuques e é rematada superiormente em 

lanterna. O retábulo, de talha barroca e rococó, data, provavelmente, do segundo quartel do 
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 Grafia antiga de Santo Ildefonso. 
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 Teria sido consagrada pelo bispo D. Pedro Pitões, responsável pela diocese do Porto entre 1146 e 1152. 

QUARESMA, M. C. Carvalho - Inventario Artístico – XIII. Cidade do Porto, p.116. 
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 BROCHADO, Alexandrino - O Porto e as suas igrejas azulejadas, p.62. 
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 MARTINS, Fausto Sanches - Azulejaria portuense: história e iconografia, p.109. 
170

 Emoldurados pomposamente em rococó; representam «O Triunfo da Eucaristia» e «O Antigo Sacrifício». 
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século XVIII, contém anjos, serafins e emblemas no frontão. Nele enquadra-se também um 

painel representando o padroeiro, em adoração da custódia, segura por uma alegoria de anjos. 

Esta composição seria pintada por João António Correia em Paris, no ano de 1858. 

      De acordo com Fausto S. Martins
171

, em 1932 a fachada de Santo Ildefonso abandona o 

esquema habitual da arquitectura portuguesa, em que o granito dialoga com os entrepanos 

caiados de branco. Os seus responsáveis vão requerer os serviços de Jorge Colaço para revestir 

com azulejaria toda a fachada e as torres sineiras, obra na qual, seriam utilizados cerca de 11.000 

azulejos
172

que custaram 62 contos
173

. 

      De acordo com Fausto S. Martins
174

, mais uma vez, o revestimento parietal desta fachada 

confirma a qualidade do mestre azulejador, talvez ainda, num grau mais apurado que em obras 

anteriores
175

. É certo que repete modelos, posições e atitudes de outros trabalhos, mas há que 

relevar o facto de os temas serem muito idênticos. O único senão da obra que aqui realizou, 

reside na dificuldade de leitura de algumas composições, ocultadas por elementos 

arquitectónicos preexistentes. Não se percebe tal descuido, sobretudo nos casos em que estes 

elementos coincidem também com legendas que explicam a cena representada. 

      O programa iconográfico deste edifício assenta essencialmente nos passos da vida do orago, 

Santo Ildefonso, e nalgumas alegorias da Eucaristia, representadas em determinados episódios do 

Novo Testamento. Estes temas surgem de forma dialogante na fachada e estendem-se num vasto 

programa, prolongado com sucesso nas paredes laterais das torres
176

.  

      “Independentemente da formação cultural e religiosa de Jorge Colaço é natural que tenha 

contado com a colaboração do pároco, o padre Joaquim Correia, indicando-lhe ou 

proporcionando-lhe as fontes literárias que deveriam inspirar a iconografia de Santo 

Ildefonso”
177

. Entre elas, algumas possivelmente imprescindíveis, como o Elogium de São 

Julião, sucessor de Santo Ildefonso na sede de Toledo, a Vita Sancti Ildefonsi, atribuída a Cixila, 
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 MARTINS, Fausto Sanches - Azulejaria portuense: história e iconografia, p.109. 
172

 Idem - Ibidem, p.109. 
173

 BROCHADO, Alexandrino - O Porto e as suas igrejas azulejadas., p.64. 
174

 MARTINS, Fausto Sanches - Azulejaria portuense: história e iconografia, p.109. 
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 Traz melhorias nas proporções das figuras e a composição, luz, cor e desenho, atingem um elevado grau de 

excelência. 
176

 Esta situação tornou-se exequível sobretudo porque a igreja goza de uma boa visibilidade, ao localizar-se num 

plano elevado. 
177

 Idem - Ibidem, p.110.  
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bispo moçárabe (do século VIII), e o Libellum de Virginitate Sanctae Mariae Contra infideles, 

da autoria do próprio santo
178

.  

      Nos dois painéis da fachada principal: Um representa a multiplicação dos pães e dos peixes e 

apresenta a legenda: MISEREOR SUPER TURBAM; o outro representa Santo Ildefonso a receber 

a casula para a celebração da missa, que Nossa Senhora lhe traz do Céu, e ostenta a legenda: 

VIRGINEM IPSAM VIDIT. 

      Do lado Norte figuram mais dois painéis: num vemos o episódio da Cananeia com a legenda: 

SI TETIGERO SALVA ERO – Mat. IX – 21. No outro, Santo Ildefonso ora junto do túmulo de 

Santa Leocádia
179

, Virgem e Mártir de Toledo.  

      Na parede do lado Sul, podemos ver: num primeiro painel um sacrário rodeado de anjos e a 

legenda: ECCE EGO VOBISCUM SUM – Mat. XXVII – 20. E num segundo painel, Santo 

Ildefonso a refutar os hereges
180

 com a legenda: HAERETICOS DOCTISSIME CONFUTAVIT. 

      Completando este extenso programa iconográfico, figuram ainda nos entrepanos que ladeiam 

o janelão central e em outros dois mais afastados, um total de seis cartelas, onde estão presentes 

seis vocábulos, aparentemente ilógicos. No entanto os dizeres originam dois conjuntos 

concordantes
181

: a evocação do Mistério da Santíssima Trindade: Unus-Deus-Trinus, associado 

às três virtudes teologais: Fides-Spes-Charitas. 
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 Redigiu várias obras: livros, sermões, missae, entre outros. Mas seria o Libellum de Virginitate Sanctae Mariae 

Contra infideles a obra que mais o notabilizou, e induziu grande parte da sua iconografia. 
179

 “Santa Leocádia levanta-se do túmulo, ergue-se do pavimento uma pesadíssima lousa e vê-se sair da campa a 

bem-aventurada coberta com um véu delgadíssimo e de resplandecente alvura. Abeirando-se de Ildefonso abraçou-

o e disse: por causa de Ildefonso é que a virgem Santíssima tem culto aqui. «Ildefonse per te vivit Domina Mea». 

Segurava Ildefonso o véu da Santa e pedindo qualquer instrumento com que pudesse cortar-lhe um pedaço, para 

memoria de tão portentoso milagre, Revescinto, desembainhou a adaga que trazia à cinta e com ela cortou uma 

porção do véu, a qual assim como a adaga, se guardou numa caixa de prata, onde ainda se conserva” 

BROCHADO, Alexandrino - O Porto e as suas igrejas azulejadas, p.65. 
180

 “Havendo passado à Espanha alguns hereges da Gália, que seguindo a doutrina de Helvidio, negavam a 

virgindade de Maria, Santo Ildefonso refutou-os irrespondivelmente num livro maravilhoso que escreveu sobre o 

assunto e obrigou-os a sair de Espanha. Idem – Ibidem, p.66. 
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 MARTINS, Fausto Sanches - Azulejaria portuense: história e iconografia, p.114. 
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5.2 Os edifícios Civis Inventariados 

5.2.1 Génese urbana portuense (séculos XIX e XX)
182

    

 

      O século XIX portuense ficou marcado, logo no começo pela instabilidade política como as 

Invasões Francesas (3 vagas), na primeira década, e as guerras liberais que culminaram com o 

Cerco do Porto, em 1832-33, acarretando destruições na cidade antiga, sobretudo na parte baixa 

ribeirinha e nas encostas envolventes. 

      O Porto de oitocentos, particularmente na sua segunda metade, apresenta épocas de grande 

dinamismo que se traduziram no adensamento da malha urbana e numa grande expansão. A 

abertura de novas artérias extramuros, como a Rua dos Bragas ou a Rua de Álvares Cabral, 

proporciona novas áreas residenciais. A função habitacional concretiza-se agora nas mais 

diversas formas e dimensões, desde a pequena casa popular e operária às variadas casas da 

burguesia, mono ou poli funcionais.  

      A criação de Mercados (do Bolhão em 1837 e do Anjo em 1839), de jardins (S. Lázaro em 

1834; Cordoaria em 1866; Praça do Infante em 1894) a abertura do Cemitério de Agramonte em 

1855, o aparecimento da arquitectura do ferro
183

, a instalação de sistemas de iluminação pública 

a gás (1855), de abastecimento de água ao domicílio (1887) e de saneamento, são alguns dos 

aspectos mais relevantes da evolução da segunda metade do século XVIII. Este crescimento 

estava inserido num contexto de forte crescimento demográfico, de atracção de populações do 

mundo rural e de transformações económicas, nomeadamente da crescente importância das 

actividades industriais. As freguesias do Bonfim, Massarelos, Cedofeita, Lordelo do Ouro e 

Ramalde foram palco de grande difusão de oficinas, indústrias e bairros operários. 

      A reorganização da estrutura urbana portuense no século XIX foi também bastante 

condicionada pela revolução das infra-estruturas de circulação. Para a travessia do Douro, ao 

longo deste século, sucederam-se a Ponte das Barcas inaugurada em 1806, a Ponte Pênsil ou 
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 As Indicações relacionadas com as construções e com os desenvolvimentos mais significativos na cidade do 

Porto, balizados entre os séculos XIX e XX, tiveram como fonte: RAMOS, Luís A. de Oliveira [et al.] - História do 

Porto, 3ª edição, Porto: Porto Editora, 2001, pp.378-513,526-601,559-667. 
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 Um dos seus exemplos mais notáveis seria o Palácio de Cristal (semelhante ao Crystal Palace de Londres) de 

1865. 
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Ponte D. Maria II em 1843, a Ponte Maria Pia (ferroviária) em 1877 e a Ponte Luís I (rodoviária) 

em 1886.  

      Ao mesmo tempo assiste-se ao desenvolvimento dos transportes urbanos: o americano, 

tracção animal sobre carris que se estreia em 1872 ligando a Alfândega a Matosinhos; o carro 

eléctrico sobre carris que circula pela primeira vez no Porto em 1895. Ainda nesse ano é aberto à 

navegação o Porto de Leixões, que irá retirar importância ao velho porto fluvial do Douro.  

      No casco antigo da cidade dentro do perímetro da muralha fernandina, o centro da vida 

social, política e de negócios portuense situado na área da Ribeira - São Domingos deslocou-se 

progressivamente para a Praça Nova e suas imediações, que adquiriram crescente importância. 

Nesta praça, num palacete da Família Monteiro Moreira que a delimitava do lado norte, esteve 

instalada a Câmara Municipal do Porto desde 1819 até 1916. 

      Em meados do século já o verdadeiro pólo da vida social, intelectual, cultural e política e 

administrativa estavam localizados na chamada “Baixa”. No centro histórico, na segunda metade 

de oitocentos, dá-se uma importante reorganização das vias de trânsito com a abertura de novas 

ruas que cortam e se sobrepõem à malha urbana pré-existente. São exemplos a Rua Ferreira 

Borges (iniciada em 1838), a Rua de Mouzinho da Silveira (1872) e a Rua Nova da Alfândega 

(1869-1871). 

A Rua de Mouzinho da Silveira criou um novo eixo para a distribuição do tráfego e circulação 

das mercadorias, mais largo, rectilíneo e menos íngreme que os anteriores, ligando a Rua Nova 

dos Ingleses (Rua do Infante D. Henrique) ao Convento de S. Bento de Avé-Maria. 

      A primeira metade do século XX caracteriza-se por um acentuado crescimento demográfico 

acompanhado pelo alastrar de uma urbanização generalizada que progressivamente se foi 

subordinando às novas exigências do trânsito motorizado e às crescentes preocupações com o 

planeamento urbanístico concretizadas em numerosas e variadas propostas de planos
184

.  

      Nas primeiras décadas do século XX a implantação industrial e o êxodo dos campos 

continuaram a ser factores decisivos do crescimento da cidade. A conclusão da Avenida da 

Boavista por volta de 1915 (iniciada em meados do século XIX) – uma longa artéria de 5 km de 

extensão e 40 metros de largura cortada pela ampla Rotunda da Boavista – representou uma nova 

direcção ao mar e aproximou-a do Porto de Leixões, inaugurado em 1895.  

                                                 
184

 Os planos mais conhecidos seriam: O “Plano Regulador” de Antão de Almeida Garrett (1952); O “Plano Director 

de Robert Auzelle” (1962), e já na última década do século XX, o “Plano Director Municipal” de 1993. 
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      Na Baixa a abertura da Avenida dos Aliados, em 1916, implicou a demolição do edifício do 

antigo palacete Monteiro Moreira e o desaparecimento do bairro do Laranjal e desencadeou a 

transferência da banca e das empresas seguradoras do antigo centro São Domingos - Rua do 

Infante para a zona da Praça Nova, que se tornou também pólo financeiro. Mais tarde, a partir de 

1957 com a transferência da Câmara Municipal do Paço Episcopal, onde funcionava desde 1916, 

para o actual edifício, esta área passou a ser centro do poder local. 

      Na arquitectura do início do século XX salientam-se grandes edifícios dispersos pela Baixa, 

representativos da influência do estilo francês que inspirou os projectos do arquitecto José 

Marques da Silva, formado na Escola de Paris. São exemplos a Estação de S. Bento, o quarteirão 

das Carmelitas, o Teatro de S. João e várias fachadas de edifícios da Avenida dos Aliados. No 

período pós-guerra o urbanismo sofreu a influência dos princípios decorrentes da “ Carta de 

Atenas” publicada em 1941, cujas orientações apontavam para a divisão das cidades em espaços 

exclusivos para as quatro funções básicas (habitar, trabalhar, lazer, circular) e para uma tipologia 

de construção em que dominava o bloco de andares isolado com amplos espaços à volta. Esta 

concepção opunha-se ao conceito tradicional de cidade, onde as diferentes funções se 

misturavam e a rua, tal como a praça, representava o elemento básico organizador do espaço 

urbano. 
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5.2.2 Os quarteirões, apresentação 

 

      A utilização de azulejos no revestimento de fachadas em Portugal surge a partir da melhoria 

da situação económica e social do país, ultrapassada que estava a crise na produção de azulejo 

que se viveu durante quase todo o primeiro terço do século XIX. De facto, é durante o século 

XIX, que o azulejo em Portugal ganha uma nova utilização saindo da intimidade dos interiores 

de casas nobres e igrejas e passando a revestir as fachadas dos edifícios, animando e recriando a 

fisionomia das cidades e vilas.  

      Além da alegada influência inicial no sentido Brasil – Portugal, assim como o argumento 

climático. Percebemos outros factores bem mais importantes para explicar a propagação deste 

fenómeno, tais como: o cosmopolitismo urbano e a necessidade de emulação, sobretudo da nova 

classe alta e média-alta que emergiu com o Liberalismo. O novo-riquismo teve, pois, um papel 

fundamental na difusão deste gosto e posterior mimetismo por parte de alguma classe média, 

quando as elites já rejeitavam os revestimentos completos de fachadas
185

. 

      Em Portugal a presença dos brasileiros de “torna-viagem” fez-se representar, na casa e nas 

novas expressões do seu quotidiano, sobretudo em Casas Apalaçadas e Palacetes edificados no 

final do século XIX e princípios do século XX. As casas azulejadas dos “brasileiros” não foram 

imediatamente aceites em Portugal, sendo alvo de ferozes críticas e consideradas de muito mau 

gosto nos meios artísticos e intelectuais, como vimos já no decorrer deste trabalho. Porém, no 

Porto acabam por existir abundantes exemplares desta tipologia de edifícios associados aos 

brasileiros. Nestas construções, destaca-se a proporcionalidade, entre a altura e o comprimento, 

que procurava alguma harmonia, marcada pelos eixos das portas, janelas, eixos das pilastras 

divisórias, divisão horizontal em andares, esta proporcionalidade, de resto, nem sempre 

alcançada, fazendo com que muitas vezes as casas se tornassem monótonas à vista, pelo que, 

algumas vezes, as varandas procuram aumentar a largura aparente e outras vezes as pilastras 

procuram acentuar a verticalidade. 

      Se, como vimos, esta nova utilização do azulejo fica a dever-se, em certa parte, aos 

imigrantes brasileiros e ao impulso dado pelas novas técnicas de produção saídas da revolução 

industrial, não será de somenos importância o facto desta nova utilização do azulejo no 

revestimento de fachadas ser definitivamente aceite na sociedade portuguesa, vindo-se a impor 
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 Embora não tenham logo rejeitado totalmente o azulejo como decoração de exteriores. 
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numa arquitectura que privilegiava a função em detrimento da forma (referimo-nos aos prédios 

de rendimento). 

      Os prédios de rendimento definiam-se por ser construções de dois ou mais pisos sendo que o 

piso térreo se destinava a uma função comercial e os restantes a habitação. Este tipo estrutural de 

construção, desposada de elementos formais que servissem de destrinça entre eles, vê no recurso 

à decoração o elemento que lhe daria alguma individualidade, adequando-se na perfeição aos 

elementos provindos da cerâmica ornamental.  

      A freguesia de Santo Ildefonso constitui um centro com uma forte componente comercial e 

que apresenta ainda hoje numerosos edifícios desta tipologia, edifícios esses, muito usuais e 

disseminados também em largo número por toda a cidade portuense. 

      É obvio que a azulejaria de fachada em Portugal, como fenómeno típico da arquitectura do 

Romantismo, não pode ser relacionada de forma simplista e indiferenciada com todo o tipo de 

arquitectura desta época. É preciso ter em conta que a azulejaria de fachada foi um fenómeno 

urbano e essencialmente burguês. Na arquitectura urbana e burguesa, a azulejaria de fachada 

surgiu bastante mais nas fachadas formais de lotes menos largos, nas fachadas com maior 

simplicidade e rigidez de linhas, nas quais o azulejo conferia plasticidade, cor e um toque 

intimista não muito exagerado. É claro que algumas cores mais fortes e a disposição menos 

ortodoxa dos azulejos podia fazer a fachada pender para o exagero, sobretudo aos olhos dos 

menos convencidos por esta moda. O fenómeno da azulejaria de fachada tem as suas principais 

raízes num conjunto de factores, entre os quais se destacam as grandes transformações sociais 

ocorridas no dealbar do Romantismo e a emergência de uma nova classe média-alta urbana, 

cujas casas inseridas no casco urbano, por todas as razões já referidas, incorporaram valores 

decorativos e intimistas nas fachadas, as quais eram por vezes insípidas e repetitivas, muito pelo 

facto de se inserirem em novos conceitos de higienismo e desafogo urbano. 

      No conjunto de quarteirões estudados e inventariados, as tipologias dominantes acabam por 

ser a dos prédios de rendimento urbano e a dos grupos habitacionais de função exclusiva (já sem 

componente comercial), cronologicamente mais recentes. A existência de casas apalaçadas é 

praticamente nula e dominam os lotes estreitos. Todavia, não só em altura se encontram 

organizados os exemplares deste canto sudeste
186

 da freguesia, alguns edifícios apresentam 
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 Estes quarteirões encontram-se nos limites Sul e nascente da freguesia de Santo Ildefonso. A Avenida Rodrigues 

de Freitas delimita a freguesia a Sul e a Rua D. João a nascente 
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frontarias de acentuada horizontalidade, onde é possível salientar extensas fileiras de vãos de 

iluminação. 

      Tornou-se objecto de estudo e alvo de catalogação todos os prédios com revestimento 

cerâmico
187

 encontrados num total de dois quarteirões completos. O primeiro quarteirão a ser 

arrolado é formado pela Rua de Santo Ildefonso (do nº184 ao 312); pela Rua D. João IV (do nº53 

ao 1); pela Rua de S. Lázaro (do nº54 ao 24) e pelo Largo da Ramadinha (do nº105 ao 45). O 

segundo, com um número ligeiramente inferior de edifícios detentores de revestimento cerâmico 

(assinalável), é formado pela Avenida de Rodrigues de Freitas (do nº 358 ao 250); pelo Passeio 

de S. Lázaro (do nº3 ao 17); Pelo flanco Sul da Praça dos Poveiros
188

 (do nº132 ao 60) e a poente 

pela Rua do Campinho (do nº 56 ao 18).  

      Ambos os quarteirões são locais de grande passagem, tanto ao nível pedestre como ao nível 

do tráfego rodoviário, o fluxo desenvolve-se de forma muito intensa. Ambos, confrontam a Praça 

dos Poveiros e Ambos delimitam o Jardim de Marques de Oliveira (popularmente denominado - 

Jardim de S. Lázaro), zonas tradicionais, já dinamizadas
189

 e exponencialmente usufruídas.  
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 A catalogação deste estudo além do elemento azulejar, abrange também o revestimento feito com pastilha. 
188

 Optou-se por chamar a este limite do segundo quarteirão - “Flanco Sul da Praça dos Poveiros”, para ser clara a 

distinção entre os seus edifícios respectivos e os prédios inventariados no primeiro quarteirão, correspondentes à 

Rua de S. Lázaro. 
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 Como é o caso da Praça, que recentemente sofreu obras de actualização. 
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5.2.3 Técnicas de produção e decoração 

 

      Na realização dos azulejos de fachada, as fábricas da área portuense utilizaram, de forma 

sistemática, as técnicas da estampilha e da estampagem. Exemplares executados segunda a 

técnica da tubagem e da aerografia teriam correlação principalmente com as fábricas de Lisboa. 

Conforme sugere as informações colhidas junto do Departamento Municipal de Museus e 

Património Cultural da Câmara Municipal do Porto, que está a elaborar o inventário e 

catalogação dos azulejos deste município, cerca de dois terços dos azulejos de fachada do Porto 

foram executados através da técnica da estampilha. Na qual se recorria preferencialmente à 

utilização de duas estampilhas, em que predomina a associação do azul e do castanho, e como 

não poderia deixar de ser, percebe-se também, depois da pintura com a trincha, o inevitável 

retoque da pintura manual.  

      No panorama geral da freguesia de Santo Ildefonso, os valores relativos à utilização da 

estampilha como técnica de fabricação dominante, também não são excepção à regra, e em 

percentagem acompanham também estes números (valores gerais do município), quando falamos 

de edifícios que se revestem concretamente com azulejos.  

      Após termos batido as principais vias da cidade do Porto, onde tivemos a oportunidade de 

constatar a enorme variedade de modelos utilizados no revestimento das fachadas, verificamos 

que poderíamos dividir as técnicas de produção e decoração em pelo menos cinco grupos
190

: 

azulejos de padrão (de estampilha e estampagem), biselados (esmaltados), relevados, de figura 

avulsa, e em painéis.  

      Em princípio, pensou-se elaborar um inventário completo de todo o revestimento cerâmico 

da freguesia. Contudo, o número elevado de edifícios existentes e os prazos de entrega 

impediram continuarmos com esse desígnio. Esse trabalho está nas mãos do Departamento 

Municipal de Museus e Património Cultural, que até ao momento tem já diversas freguesias 

inventariadas, assim como alguns quarteirões pertencentes a Santo Ildefonso, que incluem agora 

os quarteirões solicitados como tarefa de estágio.  

                                                 
190

 Neste reflexão apresentada sobre as técnicas decorativas e sobre uma possível divisão em grupos, referimo-nos 

apenas, ao revestimento cerâmico cujo elemento básico é o azulejo, e apresentamos uma abordagem que se estende 

também à generalidade da freguesia. Na catalogação dos quarteirões inventariados (como tarefa de estágio), foram 

também registados outros revestimentos, nomeadamente com a utilização da pastilha. 
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      Segundo a Dra. Maria Augusta Marques que é também coordenadora do Banco de Materiais 

da autarquia, encontram-se registados centenas de padrões distintos, o espaço que coordena e que 

existe há aproximadamente duas décadas, guarda hoje em dia, mais de 45 mil azulejos, de cerca 

de 800 estamparias diferentes. 

      Muitos desses padrões, que ainda em grande parte, permanecem nas fachadas, podiam ser 

escolhidos pelos clientes ao consultarem os catálogos das fábricas, nomeadamente das Devesas e 

do Carvalhinho, que continham vários modelos de padronagem e cercaduras
191

. Os modelos 

concebidos pelas fábricas por vezes coincidem. Nestes casos, a atribuição da manufactura 

original só poderá ser feita, para além da análise da pasta e de outros factores técnicos, através do 

exame do tardoz. A título de exemplo neste propósito podemos referir determinadas 

características que tinham certas fábricas como a do Carvalhinho, que recorria à utilização do 

«pó-de-pedra» que tornava os azulejos mais leves e mais resistentes, de tal forma que o vidrado 

pela sua composição não estalava e aderia perfeitamente à pasta. 

      A seguir ao revestimento de padronagem, o modelo mais empregue nas fachadas corresponde 

ao azulejo biselado (esmaltado), isto é, um azulejo rectangular, chanfrado nas orlas. Os catálogos 

das fábricas sugerem poucos modelos e de cores muito exíguas
192

. No entanto não é preciso 

andarmos muito, para perceber-mos que, para além desses modelos, as fábricas produziam 

azulejos biselados em amarelo, azul, verde, castanho e vermelho de várias tonalidades. Convém, 

ainda, destacar que a escolha do modelo biselado obedecia a vários factores: através da sua 

espessura, ofereciam maior protecção à superfície em que eram aplicados; possuíam grande 

brilho que variava consoante a incidência do sol, formando cambiantes de luz entre as zonas lisas 

e as partes biseladas; finalmente, a monocromia dos panos revestidos com azulejos biselados 

beneficiava a junção com frisos e painéis de azulejos policromados e decorados com motivos 

florais ou zoomórficos.  

      O terceiro lugar do pódio para a técnica mais utilizada fica reservado para os azulejos 

relevados, que por sua vez podemos dividir em dois grupos distintos: relevados em quadrados 

concêntricos com uma flor ao centro, monocromaticamente pintados de azul, rosa, amarelo, 

castanho, e em muitas outras tonalidades; e um tipo de azulejo relevado a duas cores, amarelo, 

                                                 
191

 O Catálogo da Fábrica das Devesas, publicado em 1910, incluía 61 referências de padrões policromados, com 

ou sem cercadura. O Catálogo da Fábrica do Carvalhinho, sem data, mas da época final da Corticeira, expunha 39 

modelos de padronagem, com as respectivas cercaduras. 
192

 O catálogo das Devesas sugere apenas um modelo de cor verde-escuro e um modelo marmoreado. Por sua vez, 

no catálogo do Carvalhinho, exibem-se quatro exemplares, em azul-claro, azul-escuro, castanho e vermelho. 
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associadas ao branco, que seria a especialidade da Fábrica de Massarelos. Paralelamente aos 

exemplares relevados, são muitos frequentes os azulejos de baixo-relevo, que agregam duas ou 

mais cores. 

      O azulejo de figura avulsa, que também pode ser entendido pelo título de “motivo solto”, 

recorria muito à temática das flores, animais, pequenos edifícios, peixes e figuras humanas, 

porém não recebe muita adesão em Santo Ildefonso, nomeadamente nos quarteirões 

inventariados, nos quais a sua existência é nula, mesmo apesar de no Século XX continuar a ser 

recorrente a aplicação destes azulejos. 

      Relativamente aos painéis de azulejo, como é sabido, a sua colocação, é algo muito comum 

em toda a cidade, há muitos anos que deixou de ser apanágio da arquitectura religiosa. Existem 

como suporte das mais imaginativas temáticas e em diversificados formatos, porém acaba 

também por não ter grande “figuração” nestes dois quarteirões (nos quais encontramos apenas 

um exemplar), algo que já diverge ao percepcionar-se simplesmente, um saldo parcial da 

generalidade da freguesia. 
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5.2.4 Propensão e estatística dos conjuntos em estudo 

 

      Neste estudo foi feito o inventário de um universo de 55 edifícios, dispostos num total de 

dois quarteirões, cujas delimitações foram já discriminadas, em pontos anteriores
193

. Como 

parâmetros para a análise, assinalamos o revestimento do edificado em 6 elementos cerâmicos 

distintos
194

, onde foi utilizada a nomenclatura: Estampagem; Estampilha; Esmaltado/Banho Liso; 

Relevo; Painel e Pastilha
195

. 

      Ao observarmos estes conjuntos e depois da contagem
196

, tornou-se notória a supremacia do 

elemento cerâmico da Estampilha, que na globalidade dos dois quarteirões atinge uma taxa de 

utilização de 41%; Segue-se o azulejo Esmaltado/Banho Liso, com uma taxa de 25%; Em 

terceiro lugar encontramos a Estampagem, com um total de 14%; Com o mesmo valor, 

apresentam-se o azulejo de Relevo e o revestimento decorrente de Pastilha, com 9%, e por fim, 

apenas com 2%, temos a aplicação do Painel azulejar. Ao verificar-se a percentagem de forma 

individual, contabilizando apenas um conjunto de cada vez, notámos que os valores percentuais 

oscilam, mas de forma pouco significativa no que respeita ao primeiro e ao último lugar da 

contagem. 

      No primeiro quarteirão a disposição da utilização das diferentes técnicas, demonstra uma 

situação em tudo similar com o resultado final da conta dos dois conjuntos. Neste caso 

verificamos que o azulejo de Relevo deixa de estar equiparado com a Pastilha, sendo notória a 

sua prevalência sobre esta
197

. 

      Com a análise do segundo quarteirão, encontramos a Pastilha como a segunda técnica mais 

recorrente, deixando para a penúltima posição o Relevo. Salienta-se ainda uma ligeira 

superioridade na utilização da Estampagem relativamente ao azulejo Esmaltado/Banho Liso, que 

na prestação global se destaca claramente
198

. 

      A relação técnica decorativa – “edifício com revestimento cerâmico”, apresenta em alguns 

exemplares existentes nos conjuntos, uma relação que não é sempre exclusiva. Alguns prédios 

                                                 
193

 Veja-se o Ponto 5.2.2 Os quarteirões, apresentação. 
194

 Veja-se o Anexo 1- Mapa da distribuição das técnicas decorativas nos quarteirões inventariados. 
195

 Pastilha é uma cerâmica de revestimento, constituída de uma mistura de argila e outras matérias-primas 

inorgânicas, queimadas em altas temperaturas, utilizada em larga escala pela Arquitectura. O seu uso na arquitectura 

foi dirigido tanto a um apelo decorativo, quanto prático.  
196

 Veja-se o Anexo 1 - Anel da percentagem de utilização - Esquema gráfico 3. 
197

 Veja-se o Anexo 1 - Anel da percentagem de utilização - Esquema gráfico 1. 
198

 Veja-se o Anexo 1 - Anel da percentagem de utilização - Esquema gráfico 2. 
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urbanos são possuidores em simultâneo de duas técnicas
199

. Por isso apresentamos primeiro uma 

taxa de utilização e não o número directo de construções guarnecidas com o revestimento 

específico. Ao contabilizarmos as técnicas por número de edifícios
200

, os dados revelam-nos: a 

Estampagem presente em 9, a Estampilha presente em 26, o azulejo Esmaltado/ Banho Liso 

presente em 16, o Relevo em 6, o Painel em 1 e a Pastilha em 6 prédios urbanos. 

      Tendo em conta as vias onde figuram os prédios – por técnica: Podemos dizer que os 

edifícios revestidos a Estampilha
201

 estão presentes em praticamente todos os arruamentos 

catalogados
202

, exceptuando a Rua do Campinho que delimita o “segundo quarteirão”; Os 

edifícios portadores de azulejos Esmaltado/Banho Liso
203

 encontram-se dispostos na Rua de 

Santo Ildefonso, na Rua de S. Lázaro, no Largo da Ramadinha, na Avenida de Rodrigues de 

Freitas e no flanco Sul da Praça dos Poveiros; Com a técnica da Estampagem
204

 encontramos 

edifícios na Rua de Santo Ildefonso, na Rua de S. Lázaro, no Largo da Ramadinha, na Avenida 

de Rodrigues de Freitas e no flanco Sul da Praça dos Poveiros; O azulejo de Relevo
205

 está 

presente na Rua de Santo Ildefonso, na Rua de S. Lázaro, no Passeio de S. Lázaro e no flanco 

Sul da Praça dos Poveiros; A Pastilha
206

 é utilizada na Rua de Santo Ildefonso, no flanco Sul da 

Praça dos Poveiros e na Rua do Campinho; O único Painel
207

 presente neste inventário figura na 

Avenida de Rodrigues de Freitas. 

 

                                                 
199

 Veja-se o Anexo II - Fichas de inventário - Modelo Original, n.º inventário FRC-003-09, FRC-026-09, FRC-028-

09, FRC-029-09, FRC-032-09, FRC-036-09, FRC-039-09, FRC-042-09. 
200

 Veja-se o Anexo 1 - Gráfico de coluna - Esquema gráfico 4. 
201

 Veja-se o Anexo II - Fichas de inventário - Modelo Original, n.º inventário FRC-001-09, FRC-004-09, FRC-005-

09, FRC-006-09, FRC-008-09, FRC-009-09, FRC-013-09, FRC-016-09, FRC-020-09, FRC-021-09, FRC-025-09, 

FRC-026-09, FRC-027-09, FRC-028-09, FRC-029-09, FRC-030-09, FRC-031-09, FRC-039-09, FRC-040-09, FRC-

042-09, FRC-043-09, FRC-044-09, FRC-047-09, FRC-048-09, FRC-049-09, FRC-051-09. 
202

 Rua de Santo Ildefonso; Rua D. João IV; Rua de S. Lázaro; Largo da Ramadinha; Avenida de Rodrigues de 

Freitas; Passeio de S. Lázaro; Flanco Sul da Praça dos Poveiros; Rua do Campinho. 
203

 Veja-se o Anexo II - Fichas de inventário - Modelo Original, n.º inventário FRC-003-09, FRC-007-09, FRC-010-

09, FRC-011-09, FRC-015-09, FRC-017-09, FRC-018-09, FRC-019-09, FRC-024-09, FRC-032-09, FRC-033-09, 

FRC-034-09, FRC-036-09, FRC-039-09, FRC-042-09, FRC-050-09. 
204

 Veja-se o Anexo II - Fichas de inventário - Modelo Original, n.º inventário FRC-002-09, FRC-023-09, FRC-028-

09, FRC-029-09, FRC-032-09, FRC-036-09, FRC-039-09, FRC-052-09, FRC-053-09. 
205

 Veja-se o Anexo II - Fichas de inventário - Modelo Original, n.º inventário FRC-003-09, FRC-012-09, FRC-022-

09, FRC-026-09, FRC-037-09, FRC-045-09. 
206

 Veja-se o Anexo II - Fichas de inventário - Modelo Original, n.º inventário FRC-014-09, FRC-035-09, FRC-038-

09, FRC-041-09, FRC-054-09, FRC-055-09. 
207

 Veja-se o Anexo II - Fichas de inventário - Modelo Original, n.º inventário FRC-046-09. 
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6. As problemáticas da memória e da preservação 

 

      Se é verdade que o problema da preservação diz respeito a toda a azulejaria, ele assume 

maior agudeza na azulejaria de fachada devido às condições específicas a que se encontra 

submetida, como as amplas oscilações térmicas e grandes variações no nível de humidade. Como 

é sabido, os azulejos são constituídos por um corpo cerâmico, a chacota, e por uma superfície 

esmaltada. No momento da sua aplicação são equacionados outros dois componentes: a base e a 

argamassa de assentamento. Devido às propriedades distintas, todos os elementos acabam por 

reagir de forma diferente em relação às condições climatéricas. 

      As migrações e as cristalizações de sais solúveis, são outros dos problemas que se encontram 

nos revestimentos de azulejos, podem ser derivados de matérias de assentamento ou resultado 

dos mesmos, e ter proveniência tão diversa como: o solo, a atmosfera e até mesmo o reino 

animal, de onde se destacam por exemplo os excrementos de aves (que frequentemente 

sobrevoam em grande número as nossas cidades). 

      Por estes motivos pode vir a ocorrer uma gradual deterioração dos azulejos, que de forma 

genérica, se traduzem pelos seguintes sinais: fissuração, descasque do vidrado, formação de 

salitre e desprendimento acidental. No exterior, devido às amplas variações térmicas, os 

diferentes materiais são submetidos a grandes esforços de tensão e compressão. Como tal, todos 

os fenómenos inerentes à deterioração, verificam-se com muito maior frequência do que nos 

revestimentos azulejares interiores, teoricamente mais resguardados. 

      Os malefícios provocados por eventos naturais, são apenas parte do problema a que o azulejo 

de fachada está sujeito, muito presentes, estão também os efeitos resultantes da intervenção 

humana que, por intuitos e meios variados, prejudicam-no seriamente. 

      Neste campo são as demolições de prédios urbanos, interpostas por políticas municipais ou 

baseadas na simples exploração de propriedades, a principal causa da destruição e dispersão de 

grande quantidade de azulejos. O principal lesado é na maior parte das vezes o revestimento 

azulejar semi-industrial, no entanto, nenhuma das restantes variedades encontra-se 

completamente protegida. 

      As autoridades camarárias, por vezes são insensíveis a estes crimes contra o património 

cultural, rareiam inventários e classificações dos exemplares existentes e de forma muito 
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limitada tomam medidas de protecção. Quando é manifesto o desejo de proteger os azulejos, é 

comum também não conseguirem reunir as condições necessárias que lhes permitam agir em 

conformidade. Felizmente não é esse o caso no que respeita à Câmara Municipal do Porto, que 

de forma activa, têm vindo nos últimos anos a cuidar de toda esta problemática e cujo denodo 

levaria até à criação de bancos de azulejos
208

. Visando a sua preservação e “musealização”, bem 

como a recolocação em fachadas, mediante o apuro de alguns condicionantes. 

      Na azulejaria de fachada, as pequenas acções isoladas, provocam também danos por vezes 

insanáveis. Juntamente com o derrube de conjuntos edificados por inteiro, multiplicam-se os 

locais onde os azulejos são arrancados ou partidos. O ganho no mercado de antiguidades, com a 

venda a “coleccionadores”, é apenas uma das motivações para que estes actos sucedam. O ataque 

ao azulejo de fachada está ligado também a elementares actos de vandalismo, praticados por 

indivíduos inconscientes que arremessam pedras e pintam os revestimentos parietais com Tags e 

Grafittis
209

. 

      O furto de elementos individuais, assume por vezes proporções desmedidas, sobretudo 

quando os azulejos, solidamente fixados à base revestida, resistem às tentativas de 

desprendimento e se partem, ou quando, ao serem arrancados, arrastam consigo os elementos 

envolventes. 

      O azulejo de fachada desempenha um papel ímpar como componente decorativo da 

arquitectura, e é em grande parte responsável pelas características específicas que marcam os 

agregados populacionais portugueses, muito particularmente nalguns centros urbanos, como o 

portuense. Ao assumir o estatuto de memória viva, de um passado ilustre, espera-se e deseja-se a 

sua mais feliz valorização. 

                                                 
208

 Os bancos de azulejos encontram-se inseridos no banco de Materiais que surgiu no âmbito de acções de 

preservação e salvaguarda do património arquitectónico e artístico da Cidade do Porto, desenvolvidas pelo 

Departamento de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal do Porto, com a recolha sistemática de 

elementos arquitectónicos (especialmente azulejos) em edifícios em vias de demolição ou alteração. A sua missão 

assenta em duas grandes finalidades: por um lado, a criação de um fundo/colecção de materiais com interesse 

museológico destinados ao Museu da Cidade, (incluindo-se, neste grupo, as unidades de raridade ou de maior 

significado cultural); por outro, reunir o maior número possível de exemplares, para posterior reutilização na 

recuperação de edifícios antigos e com interesse patrimonial. A cedência de materiais para este fim é gratuita e 

encontra-se aberta aos munícipes portuenses. O Banco de Materiais encontra-se instalado num edifício anexo à Casa 

Tait, ocupa uma área com cerca de 227 m2 e organiza-se em duas áreas distintas e complementares: a de tratamento 

dos materiais e armazenamento temporário e a de reserva museológica. Apesar da inegável importância desta 

iniciativa camarária, revela-se, contudo insuficiente para responder às muitas solicitações, sobretudo de azulejos, 

face ao estado de degradação dos edifícios e dos materiais que lhe estão associados, devida em grande parte, à 

ausência de intervenções de conservação, mas também, ao vandalismo e furto cada vez mais recorrentes. 

http://www.sosazulejo.com/home.php (19 Feb. 2010) 
209

 Veja-se o Anexo II - Fichas de inventário - Modelo Original, n.º inventário FRC-024-09. 
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Conclusão 

 

      A proficuidade e originalidade do azulejo, na história das artes decorativas em Portugal, são 

indubitáveis. Á vista dos historiadores de arte, nacionais e sobretudo estrangeiros, o azulejo é a 

nossa arte decorativa por excelência, a mais original, aquela que a todos impressiona pela 

variedade dos espécimes, “cadeia evolutiva”, amplitude de emprego e incessante encanto das 

suas cores e esmalte.  

      A originalidade de uma arte não reside essencialmente nas descobertas técnicas, a técnica é 

apenas um meio. O que caracteriza a singularidade do azulejo português foi logo de início uma 

visão grandiosa da sua aplicação, que ao longo do tempo se foi renovando na ampla decoração 

mural e policroma. 

      O azulejo de fachada constitui um dos mais importantes patrimónios do final do século XIX 

e princípios do século XX, nomeadamente em Santo Ildefonso, do qual é seu componente 

intrínseco. E esta herança consolida-se justamente na arquitectura deste período, onde o 

revestimento cerâmico assume papel de destaque na identidade e especificações deste edificado.  

      É crucial, portanto, desenvolver medidas que protejam e sensibilizem a comunidade em 

geral, para o real valor artístico e histórico deste património, que como vimos, por muitas vezes é 

deixado ao total abandono e que em diversas ocasiões é completamente arrasado e destruído. 

      Este trabalho representa a continuação dum esforço, assim como a estruturação dum novo 

traçado, que deverá ser encarado como mais um pequeno (mas aplicado) contributo para a 

protecção e salvaguarda da produção cerâmica semi-industrial de alguns dos mais 

representativos conjuntos fabris das zonas do Porto e Gaia; presentes neste caso, na freguesia de 

Santo Ildefonso, pertença do município do Porto.  

      O processo de inventariação constitui-se como uma primeira medida, capital, para a 

preservação no local dos diversos exemplares de azulejaria. A inventariação torna-se de facto um 

agente importantíssimo na protecção deste património, uma vez que este se encontra no exterior 

e fora de um ambiente controlado. O que acarreta evidentes problemas de segurança e 

conservação, dos quais se destacam também problemas decorrentes da propriedade privada, uma 

vez que, os exemplares existentes são na sua quase totalidade, pertença de proprietários 

particulares individuais. Sendo assim, toda esta catalogação assume-se como indispensável e, 
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para nosso infortúnio, muitas vezes como o único registo que persistirá no tempo e que se 

instituirá como a única prova material. 

      Como se viu ao ler-se este trabalho, o estudo estendeu-se especialmente aos azulejos do 

Porto, cidade e freguesia em particular, sem grandes saídas fora do seu domínio urbano. Mas, na 

vasta área do seu distrito, há um valioso repositório de azulejos para estudar, seja nos templos 

religiosos, seja nas fachadas das casas, seja nas estações dos Caminhos de Ferro. Por isso, 

espera-se que a produção deste relatório, funcione também como um estímulo para estudos 

futuros, que ajudem a complementar o conhecimento da azulejaria do município e distrito do 

Porto. 
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