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RESUMO

Nesta dissertação propomo-nos encontrar uma solução projectual que integre dados 

estatísticos sobre uma determinada localidade e seus habitantes em azulejos de fachada de 

padrão, através de elementos relevados.

Sendo o azulejo um elemento identitário português e tendo um carácter de pereni-

dade, pareceu-nos que seria uma base interessante para nele inserir dados estatísticos 

sobre a cidade onde é aplicado — nomeadamente população e clima —, e simultaneamente 

partilhá-los com os cidadãos. Desta forma, o espaço público, através das suas fachadas, vai 

espelhar as características do seu clima e da população que o habita. Cria-se assim uma 

interligação entre os cidadãos e o espaço onde circulam: as pessoas informam-se e reconhe-

cem-se, enquanto que o espaço público vai sendo marcado por elas, acumulando vivências 

através de dados estatísticos. 

Identificámos a infografia como sendo uma óptima forma de representação dos dados 

estatísticos que se pretende exibir, proporcionando de forma adequada a leitura desses da-

dos, ao mesmo tempo que apresenta elementos visualmente interessantes para a formação 

de padrões nas fachadas dos edifícios.

Para a formação dos gráficos, pretendeu-se que os elementos utilizados na sua repre-

sentação partissem dos elementos já utilizados na azulejaria portuguesa de padrão. Para tal, 

foram analisados os elementos ornamentais empregados ao longo dos séculos, bem como 

os tipos de formação de padrão mais frequentes.

A utilização da terceira dimensão no relevo dos azulejos (em oposição às duas dimen-

sões dos azulejos lisos) teve como objectivo aumentar o interesse perceptivo das fachadas, 

tanto visual — através das sombras e brilhos desmultiplicados quando uma fonte luminosa 

é apontada — como táctil. Por outro lado, a aplicação do relevo nos infográficos ajudou à 

tradução dos dados estatísticos de uma forma intuitiva. Por exemplo, as depressões/eleva-

ções do relevo vão traduzir o contraste negativo/positivo do infográfico.

Os azulejos infográficos de relevo e padrão desenvolvidos no âmbito desta proposta de 

projecto e apresentados nesta dissertação, para além de conterem dados estatísticos que in-

formam o transeunte sobre aspectos do passado da cidade onde estão inseridos, pretendem 

criar estímulos visuais e tácteis, mostrando como podem os próprios dados relativos a uma 

localidade animar as fachadas dos seus edifícios e, consequentemente, as suas ruas.
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ABSTRACT

In this work we propose to find  a project solution integrating statistical data about a 

given locality and its inhabitants into pattern façade tiles, through relief elements.

The profound link between tiles and portuguese people, region and culture — in 

two words, portuguese identity —, on the one hand, and their perennial character, on the 

other hand, makes tiles, in our opinion, an interesting basis in which to include statistical 

data about the city where they are applied — namely, population and climate —, and, at 

the same time, share that data with the citizens. In this way, through its buildings façades, 

public space will mirror information characterizing its climate and the population that 

inhabits it. An interrelation is therefore created between the citizens and the space where 

they circulate: people inform and recognize themselves, while public space gets impacted 

by their existence, accumulating experiences through statistical data.

We identified infographics as a powerful way to represent statistical data one wants to 

exhibit, since it provides the reading of data in an adequate way, while presenting elements 

that are visually interesting to be used to form patterns in the façades of buildings.    

Graphics should be built having a goal in mind: that the elements used in their repre-

sentation be inspired on the elements already used in portuguese pattern tiles. With that 

purpose, a thorough analysis was undertaken of the ornamental elements used throughout 

the centuries, as well as of the most frequently used kinds of pattern formation.

The three spatial dimensions used in tile relief, in opposition to only two in flat tiles, 

had the goal of increasing the perceptive interest of façades, both visually — through 

shadows and brilliancy that spread when hit by a light source — and tactfully. Also, relief 

application in infographics allowed translation of statistical data in an intuitive way. For 

example, depressions and elevations in relief will translate the infographic’s negative/posi-

tive contrast.

The relief and pattern infographic tiles developed in the context of this project pro-

posal and presented in this dissertation, not only include statistical data that inform the 

passer-by about aspects of the past of the city where they are, they also pretend to create 

visual and tactile stimuli, showing how the data about a locality can animate the façades of 

its buildindgs and, hence, animate its streets.
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MOTIVAÇÃO 
DO TEMA

O azulejo, aqui entendido como marca cultural portuguesa, é um meio físico 

que tem assimilado elementos distintos das várias épocas, desde o seu apare-

cimento. O cunho dado pela ornamentação aplicada neste, vai marcar de forma 

permanente a superfície onde este seja colocado.

Esta característica informativa e identitária de uma localidade e de um pe-

ríodo de tempo, a par com as características decorativas e de animação parietal, 

constituíram a razão pela qual decidi desenvolver um projecto que tem intenção 

de encontrar uma forma de substituir estas informações intrínsecas nos azulejos 

por dados estatísticos.

O interesse pelo design gráfico e pelo design de informação levaram-me a 

desenvolver um projecto marcado por estas disciplinas.

O atractivo deste tema de tese tem também raiz no material que constitui o 

azulejo, a cerâmica. Esta é constituído por matérias naturais: é como se a terra 

sobre a qual os edifícios foram construídos fosse utilizada para os cobrir, prote-

gendo-os e dando-lhes brilho.

O desafio de coordenar interesses à partida distantes numa solução de projec-

to foi a maior motivação para esta dissertação.
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INTRODUÇÃO
O património é um conjunto de recursos herdados do passado. Estes devem ser preservados 

para que o futuro os receba, ligando desta forma os vários espaços temporais. As informações 

relativas à comunidade — sejam as tradições, valores, crenças ou outros — devem ser transpostos 

para as novas gerações, para que não se perca o sentido de continuidade que dá consistência à 

nossa cultura.

Como afirma Guilherme d’Oliveira Martins, “há sempre uma ligação fecunda entre as pessoas 

e os lugares, entendendo-se a coesão como um facto social e territorial, mas também como algo de 

intrinsecamente humano. Pessoa e comunidade, eis os factores por excelência da cultura” (Custó-

dio, 2010, p.337).

Para a transmissão dessas informações, tão importante como a mensagem é o próprio objecto 

onde esta está inserida: qual a sua funcionalidade, o seu propósito. “As roupas, as casas, os edifí-

cios públicos e até as decorações do artesão nos dizem muitas coisas acerca das pessoas que os 

desenharam ou escolheram. Para além do mais, a nossa compreensão de uma cultura depende do 

estudo do mundo que os seus membros construíram e das ferramentas, artefactos e obras de arte 

que criaram” (Dondis, 1992, pp.24-25).  

Em Portugal, desde há alguns séculos, as superfícies parietais revestidas de azulejos foram 

sendo veículo para a transmissão desses elementos informativos, de forma historiada figurativa 

(em painéis ou, por exemplo, em azulejos de figura avulsa) ou através dos elementos contidos nos 

azulejos de padrão, que absorviam as componentes dos vários estilos e influências (muitas mos-

trando o contacto de Portugal com outras civilizações, europeias ou longínquas, fruto das expan-

sões marítimas) que variam ao longo dos tempos.

A ligação do revestimento azulejar com a cidade tornou-se bastante importante desde que no 

final do século XIX começou a ser colocado em grande quantidade nas fachadas, e não se focando 

maioritariamente na sua aplicação no interior dos edifícios.

A luz e a dinâmica das ruas foi intensificada pelos brilhos reflectidos nos quadrados de ce-

râmica vidrada, para além do carácter de desmaterialização visual das fachadas que os desenhos 

impressos nestes possibilitavam.

Tendo por base estas premissas, e sendo o azulejo um elemento de revestimento tão carac-

terístico de Portugal, pela sua presença quase constante ao longo da sua história, pensámos ser 

1 No original:  
“Las ropas, las 
casas, los edifi-
cios públicos e 
incluso las tallas y 
decoraciones del 
artesano aficio-
nado nos dicen 
muchas cosas de 
las personas que 
los diseñaron y los 
eligieron. Además, 
nuestra compren-
sión de una cul-
tura depende del 
estudio del mundo 
que sus miembros 
construyeron y 
de las herramien-
tas, artefactos y 
obras de arte que 
crearon”.
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pertinente o azulejo tornar-se veículo de informação de carácter estatístico que ajudasse a caracterizar 

os locais onde é aplicado e respectivas populações. Neste sentido, pusemos a hipótese que o azulejo 

fosse o meio físico ideal para o desenvolvimento de um projecto que consistisse na marcação deste tipo 

de informações.

Esta escolha de suporte para a representação da informação mostra-se ainda mais indicada devi-

do às características de inalterabilidade e de resistência que a cerâmica de revestimento possui. Estas 

permitem que o azulejo se mantenha durante muito tempo, marcando a altura em que foi colocado, 

contando uma pequena história às gerações vindouras.

Para o projecto desenvolvido nesta dissertação, entendeu-se que a melhor forma de representa-

ção dos dados estatísticos contidos nos azulejos seria através de infográficos, que por um lado permi-

tem a simplificação dos dados e por outro acrescentam interesse visual ao azulejo enquanto ornamen-

to parietal.

Segundo Tufte (2001, p.13), os gráficos representam dados, que podem ser mais reveladores do 

que os convencionais cálculos estatísticos, sendo por isso instrumento para uma mais fácil racionaliza-

ção de dados quantitativos. 

Como vimos acima, a luz e dinâmica dadas pelos reflexos no vidrado dos azulejos exteriores vão 

animar a envolvente. Estas características vão ser potenciadas se os azulejos utilizados tiverem relevo. 

A tridimensionalidade destes vai permitir a geração de sombras que vão mudando ao longo do dia, 

para além de uma desmultiplicação dos reflexos luminosos. Nestes azulejos, as diferenças de profun-

didade podem ser enaltecidas pela utilização de um vidrado colorido transparente, o que vai tornar 

bastante interessantes os relevos.

Outra das características interessantes do azulejo relevado é a componente táctil, que permite ao 

transeunte ler as informações nele contidas tanto de forma visual como táctil, ‘sentindo’ o azulejo. Por 

estas razões, pareceu-nos interessante adicionar esta terceira dimensão aos azulejos infográficos que 

serão desenvolvidos no âmbito deste projecto.

Nesta dissertação pretende-se então responder à seguinte questão: pode o azulejo de padrão 

contemplar dados infográficos acerca da comunidade de um dado local ou região? Com este objectivo, 

procura-se encontrar uma solução para a incorporação de dados estatísticos em azulejos de fachada, 

de padrão e de relevo, traduzidos através de infográficos.

Esta dissertação divide-se em duas partes principais: a Parte I reúne todo o contexto teórico 

necessário à fundamentação do projecto abordado, enquanto que na Parte II o projecto propriamente 

dito é desenvolvido. 
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A primeira parte é composta por três capítulos.

No Capítulo 1 analisamos a forma como o homem percepciona a cidade através das fachadas dos 

seus edifícios. Para tal, começamos por entender a percepção humana no espaço em geral, através da 

visão e do tacto. Seguidamente, estudámos a percepção do ambiente urbano, segundo alguns autores, 

para depois entendermos qual o papel da arquitectura na definição do espaço urbano e, consequen-

temente, das fachadas.

O Capítulo 2 é dedicado aos azulejos, de forma a entendermos a importância deste revestimento 

em Portugal, mais especificamente dos azulejos de fachada, exteriores. De seguida tentamos com-

preender as vantagens deste tipo de revestimento parietal em termos técnicos, juntamente com a 

sua técnica de fabrico. Como este projecto se vai focar nos azulejos de padrão e de relevo, estudamos 

estes dois tipos de ornamentação: na azulejaria de padrão, compreendemos como se proporciona a 

formação de padrões, procurando depois quais os tipos mais frequentes nos exemplos da azulejaria 

portuguesa, juntamente com os motivos ornamentais neles inseridos; na azulejaria de relevo, estu-

damos as características atractivas da terceira dimensão integrada nestes azulejos, identificando de 

seguida os exemplos portugueses ao longo dos séculos. 

No Capítulo 3 focamos a temática da infografia, procurando uma definição e tipos de infográ-

ficos, completando estas informações com o conhecimento dos elementos básicos da comunicação 

visual, de forma a entender as formas mais simples para a percepção humana da informação. 

Na Parte II, o desenvolvimento do projecto divide-se em 6 capítulos, que explicam o desenvolvi-

mento do projecto nas suas várias componentes.

No Capítulo 1, introduzimos o projecto, com a intenção de referir as intenções e começar a defini-lo.

No Capítulo 2, definimos ‘clima’ e ‘população’ como as temáticas a focar nos dados infográficos 

destes azulejos.

No Capítulo 3 podemos encontrar quais os tipos de formação de padrão e quais os elementos 

ornamentais que vão ser utilizados no desenho destes azulejos.

Os tipos de utilização dos vidrados e das sombras figuram no Capítulo 4, explicando como po-

dem ajudar a traduzir os dados infográficos no azulejo de relevo.

Para que os transeuntes consigam interpretar os dados estatísticos contidos nas infografias, a 

fachada necessita de uma legenda, também ela contida num azulejo. Esta é desenvolvida no Capítulo 5.

O Capitulo 6 contém 4 versões desenvolvidas de fachadas com os azulejos infográficos desen-

volvidos neste projecto. Aqui podemos ter uma noção muito mais aproximada e prática de como o 

projecto funciona.
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OBjECTIVOS
O trabalho de projecto desenvolvido nesta dissertação tem como objectivo integrar 

dados estatísticos sobre uma determinada localidade em azulejos de padrão a ser aplica-

dos nas fachadas dos edifícios dessa mesma.

Os dados são representados nos azulejos através de infográficos, utilizando elementos 

com relevo.

Com esta finalidade desenvolveu-se um estudo que nos fizesse compreender a relação 

das fachadas com a cidade e seus cidadãos, qual o papel do azulejo na cidade portuguesa e 

quais as bases da infografia.

Com este projecto pretende-se: 

• Criar azulejos de relevo infográficos que animem a cidade, de forma a interessar o 

transeunte;

• Cunhar as fachadas com a informação de uma certa localidade num certo ano, de 

forma a deixar marca para a gerações vindouras;

• Inserir estas informações em azulejos, um dos elementos de revestimento identitá-

rios de Portugal;

• Encontrar uma solução de representação dos dados estatísticos através de infográfi-

cos, tendo em conta os limites da placa azulejar e os padrões que este pode compor.



18

Para chegar a estas soluções, organizou-se o estudo de fundamentação teórica para o 

projecto da seguinte maneira:

• Compreender a percepção humana do espaço público, e qual a importância das fa-

chadas dos edifícios na definição das cidades;

• Entender a relevância dos azulejos na identidade portuguesa, estudando os tipos 

padrões e ornamentações empregados ao longo dos tempos, a par com a forma como o azu-

lejo de relevo foi utilizado na azulejaria portuguesa;

• Aprofundar o conhecimento da disciplina infografia e procurar os elementos básicos 

da percepção humana, importantes para a definição dos elementos que integram os info-

gráficos.

A primeira fase para o desenvolvimento deste projecto abarca, então, a pesquisa bi-

bliográfica e sua análise, de forma a compreender as bases em que o projecto proposto se 

apoia.

A segunda fase compreende o desenvolvimento do projecto enunciado, encontrando 

uma solução para a conjugação de forma planeada das premissas que formam a intenção 

do projecto.
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PARTE I

FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS
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O carácter e impacto das fachadas dos edifícios pode interferir bastante na percepção 

do transeunte da cidade que habita ou que visita. As proporções, linhas, texturas, som-

bras, brilhos, ritmos, cores e outras características visuais intrínsecas nas fachadas vão 

definir a percepção espacial do cidadão. 

 Analisando os tipos de percepção humana do espaço — focando na visual e 

táctil — podemos então entender a percepção humana do espaço urbano segundo alguns 

autores. 

CIDADE E 
FACHADAS1
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PERCEPÇÃO HUMANA DO 
ESPAÇO: VISUAL E TáCTIL 

1.1

A percepção do ambiente físico que vamos criando é essencial para nos adaptarmos a 

ele; é através dos processos psicológicos provocados pelos estímulos sensoriais que temos 

conhecimento acerca do mundo circundante.

Segundo Edward Hall, “a percepção do espaço não é só uma questão do que é percepcio-

nado mas também do que se consegue excluir” 1 (Hall, 1990, p.44).  Toda a informação ‘apre-

endida’ pelo sujeito, tanto de recepção como de assimilação, passa sempre por uma rede de 

interpretações subjectivas, apurando-se. A percepção visual é o produto de uma inteligência 

humana altamente complexa sobre a qual ainda se sabe muito pouco. A primeira experiência 

de aprendizagem de uma criança realiza-se através de uma consciência táctil. Logo a seguir 

a este conhecimento vêm o odorífero, o auditivo, o paladar e o icónico. Este último, que 

compreende a capacidade de ver e reconhecer visualmente elementos ambientais e emocio-

nais, supera muito rapidamente todos os outros (Dondis, 1992, p.5). Sempre que possível, o 

homem apoia-se na visão, sem qualquer tipo de esforço. Arthur Koestler, na sua obra The Act 

of Creation, escreve: “O pensamento em imagens domina as manifestações do inconsciente, o 

sonho, o semisonho hipnogógico, as alucinações psicóticas, a visão do artista” 2 (1964, p.168).

2 No original: 
“Thinking in pictu-
res dominates the 
manifestations of 
the unconscius – 
the dream, the hyp-
nogogic half-dream, 
the psycotic’s 
hallucinatons, the 
artist’s vision.”

1 No original:  
“Space percep-
tion is not only 
a matter of what 
can be perceived 
but what can be 
screened out.”
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1.1.1 — A PERCEPÇÃO VISUAL

Em qualquer discussão sobre a visão, é necessário fazer a distinção entre visão retinal e 

visão mental. O psicólogo James Gibson identificou-as como ‘campo visual’ e ‘mundo visual’. 

As informações que o olho recebe — e que ficam retidas na retina — são posteriormente 

utilizadas pela mente de maneira a que o homem possa criar o seu mundo visual.

A questão da percepção humana do ambiente envolvente está a ser estudada em cam-

pos muito distintos. Uma das conclusões mais fortes acerca dos processos básicos sensoriais 

demonstra que a mente, a um nível ‘primitivo’, consegue descartar e editar muita da infor-

mação retinal para que haja uma síntese, à qual seria muito difícil de chegar se este processo 

fosse feito a níveis mais altos do cérebro. Paradoxalmente, elementos de ângulos rectos que 

o homem está habituado a ver — como as portas, casas, ou mesas —, independentemente 

do seu ângulo de visão, são vistos sempre da mesma forma, pois o cérebro já os identificou e 

categorizou previamente (Hall, 1990, p.68).
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1.1.2 — O INTERESSE TáCTIL

As texturas dos elementos existentes no mundo envolvente são, na sua quase tota-

lidade, percepcionadas através do tacto, ainda que visualmente se possa ter uma ideia 

predefinida da sensação que se irá ter através do toque, relacionando com a memória de 

experiências passadas.

As experiências visuais e de tacto estão tão interligadas que não conseguimos separá-

-las. De acordo com Braque, enquanto que o espaço táctil separa o observador dos objec-

tos, o espaço visual separa os objectos uns dos outros (Hall, 1990, p.60).

Também o psicólogo James Gibson relacionou a visão com o tacto nos seus estudos: 

se usarmos ambos os sentidos como canais por onde passa a informação recolhida pela 

exploração, a percepção vai ser mais completa, reforçada. Ele fez também a distinção entre 

tacto activo (quando a análise táctil é feita pela pessoa) e tacto passivo (quando a pessoa é 

tocada) (Hall, 1990, p.60).

O sentido do tacto, também denominado por percepção háptica (de origem grega, em 

que a palavra ‘hapteshai’ significa ‘tocar’), é considerado o mais primitivo para a percepção 

do mundo envolvente, na ligação ao ambiente físico (a par do olfacto). É, por isso, uma fon-

te de recolha de informação exterior extremamente válida quando se considera a relação 

próxima e pessoal com o mundo.
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PERCEPÇÃO DO 
AMBIENTE URBANO

1.2

Gordon Cullen, autor de uma das propostas mais difundidas como instrumento de 

avaliação dos espaços urbanos, através do seu livro “Paisagem Urbana”(1961), tinha como 

objectivo demonstrar a possibilidade de manipular os elementos de um ambiente citadi-

no de forma a provocarem impactos de ordem emocional. O conceito de paisagem urbana 

defendida por este autor integrava três vias essenciais através das quais o ambiente era 

percepcionado pelo homem: visão (é formada por percepções sequenciais dos espaços ur-

banos, visto Cullen defender a visão serial), lugar  (relação do sujeito com a sua posição no 

espaço, a sua localização) e conteúdo (relação do observador com a construção da cidade, 

cores, texturas, escalas, pormenores construtivos, elementos vegetais, mobiliário urbano e 

todos os elementos que ‘preenchem’ o espaço urbano). 

Contrariamente às correntes de funcionalismo e racionalismo da altura, Cullen exem-

plificou que a forma tem razões mais profundas e complexas (valorização emocional e 

ornamental) do que a simples resposta funcional. 

Já nos anos 70, foram lançados vários estudos e propostas que arriscavam ir mais além 

(como os de Cedric Price), transpondo o observador de Cullen, que tinha uma atitude pas-

siva em relação à envolvente. Estes estudos giravam em torno das qualidades da atmosfera, 

natureza e envolvente, de modo a melhorar a qualidade do ambiente urbano. Tomaram em 

consideração todos os tipos de percepção que formavam a dimensão sensorial da envol-

vente, não tendo apenas em conta a visão: as propriedades materiais e tácteis, o controlo 

da temperatura, humidade e odores e as propriedades acústicas estão cada vez mais a ser 

valorizadas na definição de espaços privados (Zardini, 2005, p.19).

A importância de uma perceptibilidade clara da cidade não pressupõe ambientes es-

téreis e tipificados. Charles Holahan no seu livro ‘Environmental psychology’, de 1982, fez 

notar que a questão do nível de complexidade que um ambiente deve ter tem estado desde 

sempre na ordem do dia aquando de um projecto arquitectónico: enquanto que em finais 

do século XIX o nível de complexidade arquitectónica e urbanística era elevado, as teorias 

modernas vieram aumentar o nível de simplicidade do estilo arquitectónico.

Amos Rapoport corrobora a ideia de um balanço harmonizado entre a simplicidade 
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e a complexidade. Os ambientes que apresentam uma variedade interessante de inputs 

perceptivos, sem se aproximar de um nível muito alto de complexidade (que pode levar 

ao caos) ou de uma simplicidade exagerada (que pode criar aborrecimento), vão criar 

variedade visual dentro de um padrão unificado global (Muga, 2006, p.81). Ou seja, se uma 

cidade possuir um  grau de complexidade moderado, pode proporcionar uma experiência 

perceptiva interessante e satisfatória da qual se pode tirar partido.

Para além da percepção, existem três outros processos básicos através dos quais o Ho-

mem interage com o ambiente: memória, afectividade e pensamento. Embora estes quatro 

processos aconteçam quase em simultâneo, é possível apontar a sua ordem sequencial: 

“A totalidade de estímulos ambientais é explorada, seleccionada, e interpre-

tada, activa e continuamente, através da percepção; a informação assim extraída 

é depois categorizada e registada na memória; estes conteúdos mnésicos são 

relacionados, completados e utilizados pelo pensamento na criação, na resolução 

de problemas, na acção. A afectividade pode ser vista como o ‘pano de fundo’ de 

todos estes processos, dotando-os de emoção e sentimento; é a terceira dimensão 

da existência humana, a par das dimensões física e intelectual” (Muga, 2006, p.27).

Uma das grandes mudanças na relação humana com a cidade na era moderna deu-se 

com o aparecimento do automóvel e de outros veículos motorizados.

Para além de se ter tornado um grande consumidor de espaço público (nas estradas 

e parques de estacionamento), o automóvel encerra os seus ocupantes numa cápsula de 

metal e vidro, afastando-os do mundo exterior. Ao estarem isolados, diminui a capacidade 

de sentirem que estão em movimento.

O espaço exterior ao automóvel transforma-se, perdendo os detalhes e ganhando des-

foque. À medida que a velocidade aumenta, o envolvimento sensorial vai diminuindo, até 

chegar ao momento em que a única coisa que o ocupante experimenta é a total privação 

sensorial do que o rodeia (Hall, 1990, pp.176- 177).

O automóvel está a acelerar o processo de alienação tanto do corpo como do ambiente 

(Hall, 1990, p.62).

A introdução de velocidades radicalmente discrepantes nas áreas urbanas criaram 

uma dicotomia entre a paisagem motorizada e a paisagem lenta dos cidadãos que se deslo-
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cam a pé. Os ocupantes dos veículos apreendem apenas padrões muito elementares e a sua 

atenção está focada nos elementos informativos para sua orientação: a paisagem converte-

-se num cenário esbatido e geral (Lozano, 1990, p.288).

Paralelamente, os veículos motorizados deram ao homem uma nova experiência das 

distâncias e dos espaços, que se tornaram mais livres, desafogados (Augusto-França, 1997, 

p.60).
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ARqUITECTURA NA SUA 
ESTREITA LIGAÇÃO COM 
O URBANISMO

1.3

O ambiente arquitectónico, mais do que um cenário para a acção diária do cidadão, é 

um componente influente que vai actuar sobre todas as suas necessidades e deslocações. O 

comportamento humano tem, por sua vez, uma influência sobre o ambiente arquitectónico, 

seja pela edificação do mesmo, seja também pela apropriação física dos seus elementos e até 

da apropriação mental que a adaptação a um espaço implica. Ou seja, o Homem e o ambien-

te arquitectónico estão constantemente a contribuir para o desenvolvimento um do outro, 

através de uma interacção mútua e dinâmica (Muga, 2006, p.23).

Quando se projecta uma rua, esta, segundo Arnheim (APUD Muga 1988, p. 158), deve 

possuir um carácter figural, que vai ser influenciado por vários factores: a existência de 

um sentido de fácil acesso, a altura dos edifícios, a largura das ruas e a configuração das 

fachadas, que quanto mais monótonas e uniformes mais facilmente ganham um carácter de 

cenário (Muga, 2006, p.158). É desafiante desenhar uma fachada de edifício que se adeque à 

identidade de uma rua e siga a sua linha estética e de pensamento, ao mesmo tempo que se 

cria uma identidade própria da fachada de maneira a não se dissipar no meio das fachadas 

que a circundam.

“A questão, segundo Arnheim (1988), aponta para o delicado problema do 

arquitecto, que é o de conciliar a forma de uma rua contínua e orientada longi-

tudinalmente com a de um alinhamento  de fachadas, cada uma delas completa, 

frontal e independente, ou seja, conciliar a independência das partes com o movi-

mento coerente do todo” (Muga, 2006, p.159).
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DEFINIÇÃO DA CIDADE 
ATRAVéS DA FACHADA

1.4

A fachada de um edifício é o elemento através do qual este se apresenta e cria uma rela-

ção com o ambiente urbano. É a camada que separa e faz a transição entre o espaço privado e 

o espaço público.

São as fachadas que exprimem as características funcionais e organizacionais e a expres-

são arquitectónica do edifício; expõem um conjunto de elementos que moldam a cidade. É 

através das fachadas dos edifícios (e dos seus volumes) que os espaços urbanos vão ser defi-

nidos (Lamas, 2004, p.84), já que a cidade, segundo numerosos autores (como Jan Wampler 

(1992) e Jorge Gonçalves (2006)), é definida pelos edifícios e pelo espaço entre estes. Sendo 

os edifícios um dos elementos mais habituais numa cidade, é a relação entre estes e os fluxos 

que se criam à sua volta que são fundamentais para o bom funcionamento de uma cidade.

Presume-se que a necessidade da ordem visual no espaço urbano tenha nascido em 

Itália, encarnando uma das primeiras manifestações do Renascimento. 

Alguns projectistas urbanos tiveram em conta as fachadas no projecto que desenvolve-

ram, introduzindo-as no programa com a intenção de integrar a arquitectura no espaço urba-

no sem desfasamentos. Os interiores dos edifícios tinham de ser geridos mantendo a fachada 

previamente designada, podendo até construir-se com uma certa independência, segundo 

programas diferentes. 

Estes foram os casos de Eugénio dos Santos, na Baixa Pombalina (em 1756); Percier e Fon-

taine, na Rue de Rivoli (em 1819); Haussmann, nas renovações de Paris (em 1856); e também 

Wood (pai e filho) em Bath (em 1728 e 1774, respectivamente).

Através da constituição da fachada procurou-se, durante várias épocas, demonstrar a 

ostentação, poder e prestígio dos seus moradores, sempre procurando seguir os cânones da 

beleza clássica. Os princípios arquitectónicos sustentados no Renascimento de procura do 

equilíbrio e harmonia foram conseguidos através da simetria, proporção e ritmo dos elementos 

construtivos. Já no Barroco e Rococó, o gosto era muito mais sensorial e exuberante. A fachada 

autonomizou-se de tal forma da arquitectura que era considerada um elemento pertencente ao 

espaço urbano (Lamas, 2004, p.176).
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No entanto, estes ideais vão-se dissipar com a chegada do Movimento Moderno em iní-

cios do século XX, já que o liberalismo urbano e o apoio à criatividade de todos os projectis-

tas, construtores e proprietários vão distanciar os edifícios do programa urbano. O edifício 

vai deixar de ter a posição que ocupava na cidade tradicional e acaba por se começar a 

individualizar e a usufruir da sua própria linguagem. A morfologia urbana vai ser alterada: 

a orientação dos edifícios perde a sua importância , pois deixa de existir uma fachada consi-

derada ‘principal’. A caracterização individual dos edifícios acentua-se na condição que lhe 

foi designada: traduzir o seu interior e evidenciar a planta através da fachada, contrariando 

o raciocínio renascentista. Apesar deste aparente alheamento da fachada em relação ao 

ambiente urbano, há uma comunicação estética que se cria (Lamas, 2004, pp.94-98).

Le Corbusier viu o edifício como um sistema de diferentes funções, que podiam ser 

tratadas separadamente e ser novamente articuladas numa diferente organização. 

Já numa aproximação pós-modernista, o arquitecto Robert Venturi contemplou a 

fachada como tendo uma função distinta do resto do edifício, a de pura comunicação com o 

exterior, numa apropriação e amplificação das directrizes de Le Courbusier (Zardini, 2005, 

p.45).

A fachada, no Pós-Modernismo, tornou-se de novo um elemento independente do 

edifício onde está inserida, voltando a ser o elemento de mediação com o contexto urbano. 

Segundo James Wines, (APUD Zardini, 2005, p.45), mais do que fazer a ligação com o exte-

rior, as paredes devem comunicar algo mais com o público, numa linguagem compreensível. 

A mudança de uma arquitectura visual (baseada na imagem) para uma arquitectura 

táctil (assente nos materiais) deu-se a partir do Surrealismo e Pop Art para a arte Povera 

(Zardini, 2005, p.48). O interesse sensorial dado pelas formas, materiais, cores e texturas 

de uma fachada é um sinal de redescoberta da percepção sensorial, cujo início do estudo 

destas matérias data de finais do século XVIII.

No que se refere à superfície da parede em si, o mais importante acaba por ser a sua 

textura, pelo que se deve tentar fazer ressaltar as suas qualidades intrínsecas, dando ênfase 

e contraste às diferentes texturas.

Apesar das diferentes abordagens à fachada, esta tem sempre uma influência forte na 

imagem e forma do espaço urbano circundante, com ou sem intenção de uma coerência.
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O EFEITO VISUAL DA LUz 
E DA SOMBRA SOBRE AS 
FACHADAS

1.5

A luz incidente sobre uma fachada cria efeitos visuais que, desejáveis ou não, se podem 

tornar interessantes aos olhos do transeunte, pela forma como a parede estática adquire 

dinamismo.

A luz dirigida produz sombreamento e sombra, que vão metamorfosear a superfície 

onde incide: para além de criar tridimensionalidade, esta fornece informação sobre a pro-

fundidade, a forma e a orientação dos objectos e a constituição material da superfície. Se o 

sombreamento for gradual, percepcionamo-la como sendo uma superfície curva mas, se o 

limite da sombra e da luz for bem demarcado, interpretamo-lo como uma aresta. Enquanto 

que as sombras próprias de um objecto ajudam a concebê-lo/percebê-lo e a dar-lhe forma, 

por seu lado as sombras projectadas vão transmitir a noção de espaço. No nosso mundo, a luz 

solar (e muitas vezes a luz artificial) aflui de cima e, devido a tal noção, percepcionamos uma 

depressão na fachada se a sombra estiver projectada na parte superior e a luz estiver a inci-

dir na parte inferior desta. Se se der o contrário, percepcionamos como sendo uma elevação 

(Muga, 2006, p.62).

A luz incidente pode ser de dois tipos: solar e artificial, sendo que a solar tem um movi-

mento e gradação de intensidade e de cor naturais.
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1.5.1 — LUz SOLAR SOBRE AS FACHADAS

A influência que a luz solar tem sobre uma fachada pode dar-se através de inúmeras 

variações: para além do lugar, da estação do ano e do clima, a luz solar vai-se alterando 

ao longo do dia, de manhã até ao pôr do sol, adquirindo um gradiente de intensidades e 

cores e diversos ângulos de iluminação projectada. A orientação do edifício face à tra-

jectória do sol também deve ser tida em conta, pois influencia a direcção com que a luz 

atinge a fachada. 

Conforme a direcção da fachada, a luz pode ser frontal, lateral ou contraluz. A luz 

frontal é considerada algo estéril, pois atinge a fachada em ângulo recto, o que anula as 

suas sombras (consequentemente, os volumes) e reduz as suas texturas ao mínimo. A 

fachada deixa de exibir a sua plasticidade. A luz lateral tem um efeito mais dramático, 

aumentando a plasticidade da superfície, pois acentua as sombras e o volume. Como 

frisou Francis Ching (Muga, 2006, p.191), quando a luz solar chega em contraluz (possível 

quando a fachada principal se encontra posicionada perpendicularmente em relação à 

trajectória do sol), a forma dos limites da silhueta é realçada e anula o volume, desmate-

rializando o próprio edifício. 

John Hedgecoe (Muga, 2006, p.191) analisou as tonalidades e efeitos na fachada da 

luz solar ao longo do dia. Ao amanhecer, a luz da alvorada esbate as cores das fachadas 

devido à sua baixa intensidade, enquanto que a luz que incide a meio da manhã acentua 

a textura e o volume das formas, pois os raios luminosos incidem com a intensidade de 

cor e ângulo certos. Aproximadamente a meio do dia, quando o sol se encontra no seu 

ponto mais alto, a luz encontra-se tão forte que acentua o contraste entre luz e sombra, 

deixando para segundo plano as cores da superfície. Já nos momentos finais da luz solar, 

a predominância das ondas de comprimento longo vai gerar um calor rosa avermelhado 

nas fachadas.

Em relação à cor, esta também se altera ao longo do dia: enquanto que a meio do dia 

a distribuição dos vários comprimentos de onda é regular, no início e no fim predominam 

as ondas mais longas. Tal deve-se à distância a que se encontra o sol: no início e fim do 

dia esta distância é maior e, juntamente com a dispersão e filtração das ondas mais curtas 

pelas moléculas de ar e partículas nele suspensas, as únicas ondas que nos chegam são as 

longas, como os laranjas e vermelhos (Muga, 2006, p.43).

Para além da cor dada pelo ambiente, que, como vimos, depende do comprimento 
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das ondas que predominam numa determinada altura do dia, a cor de um objecto depende 

também da natureza e da textura dos elementos que o constituem. Uma mesma cor num 

objecto pode resultar num outro tom muito diferente dependendo da sua superfície, que 

pode ser mate ou brilhante, ter relevo ou granulado. Os efeitos reflectivos da superfície, em 

condições normais de iluminação, são diferentes: quanto mais rugosa é essa superfície, me-

nos reflectora, pois absorve mais a luz. Esta característica vai produzir uma cor mais clara 

nas superfícies lisas (Muga, 2006, p.43).

Como vimos, a percepção sensorial que o transeunte tem da cidade onde habita ou que 

visita, pode depender muito das fachadas dos edifícios que nela existem. A aplicação de 

componentes de interesse nas superfícies parietais exteriores pode oferecer ao espaço ur-

bano circundante elementos atractivos para a vivência da população, sejam eles materiais, 

texturais, de reflectância ou outros.
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AzULEjOS2
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A IMPORTâNCIA DO 
AzULEjO EM PORTUGAL

2.1

2.1.1 — IDENTIDADE PORTUGUESA E AzULEjO

O azulejo é uma das manifestações mais significativas da cultura portuguesa. Em Portu-

gal, o azulejo ultrapassou largamente a simples função utilitária ou o papel de arte ornamen-

tal, ascendendo ao estatuto de arte. Este tipo de revestimento cerâmico foi, desde o século 

XV, um componente determinante na arquitectura portuguesa, cobrindo paredes interiores e 

exteriores, jardins e telhados, estações de comboio e igrejas.

O carácter do azulejo português ao longo dos tempos absorveu influências e estilos 

muito variados, resultando do contacto de Portugal com outras culturas. Portugal manteve, 

durante muitos séculos, ligações com civilizações fora da Europa, fruto das expansões marí-

timas, as quais permitiram a expansão da arte portuguesa mundialmente, ao mesmo tempo 

que esta incorporava elementos exteriores. 

A arte azulejar portuguesa tem, portanto, o seu maior valor na forma como, continua-

mente, agregou e se inspirou nestes elementos externos: influenciado pela tradição muçul-

mana, o azulejo português estendeu-se em superfícies parietais vastas e descobriu as organi-

zações geométricas dos elementos decorativos; da cultura oriental apreendeu a intensidade 

da policromia e a exuberância e fantasia das composições ornamentais presentes nas sedas e 

na porcelana chinesa, de onde o fascínio pelo azul sobre o branco floresceu.

Dos contactos com países europeus, o azulejo português assimilou as técnicas de fabrico 

da faiança italiana, tal como as suas composições figurativas e de alegorias maneiristas. O 

cuidado com os materiais utilizados, a par com a refinação e depuração dos desenhos, foi 

influência das oficinas flamengas.

A originalidade do azulejo português apoia-se no caminho divergente que tomou em re-

lação à corrente de outras culturas europeias, que muitas vezes viam a arte portuguesa como 

terceiro-mundista, já que não seguia as normas consideradas eruditas. Este adoptou, em vez 

disso, um carácter figurativo por vezes ingénuo, numa interpretação muito própria e de raiz 

popular e expressão híbrida das influências que lhes chegavam ao longo dos séculos (Meco, 

1989, p.14).

Juntamente com a adaptação dos materiais e dos elementos compositivos e ornamentais 
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aos vários estilos, a persistência da utilização deste tipo de revestimento, mesmo em épocas 

mais conturbadas, deram ao azulejo português uma importância que muitos historiadores 

consideram superior à arte azulejar de outros países.

Não se pode, por isso, considerar a arte azulejar portuguesa como “arte pobre” - como 

muitas vezes é conotada. É, antes, uma arte rica de um país pobre, que soube tirar partido 

de um material relativamente barato, utilizando-o de forma sumptuosa e esplendorosa 

através do seu cromatismo e brilho (Meco, 1989, p.27). Como afirma Rafael Salinas Calado, 

“É uma arte dos pobres, a cerâmica: feita de um pouco de terra, de um pouco de cor e de fogo. 

Mas não é uma arte pobre, tanto mais sumptuosa à vista quanto mais simples é a sua matéria 

e o seu artifício. Mas é exactamente porque os materiais são pobres que mais requintado é o 

esplendor da cor e do vidrado.

É quasi uma vitoria da riqueza da fantasia sobre a riqueza material.” 
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2.1.2 — AzULEjOS EM FACHADA

Contrariamente à cultura islâmica, que sempre utilizou revestimentos azulejares nas pa-

redes exteriores, cobrindo as fachadas dos edifícios, a utilização do azulejo em Portugal, até ao 

século XIX, era quase sempre feita no interior, cobrindo as paredes internas de igrejas, palácios 

e conventos. O revestimento exterior só se fazia com carácter de excepção, como é o caso das 

galerias e jardins do palácio dos Marquezes de Fronteira (datados de 1672).

Durante quatro séculos, apesar de excepções como o jardim referido e outros exemplos 

– painéis a cobrir varandas e escadarias exteriores e painéis de registos –, a produção portu-

guesa de azulejaria era na sua maior parte destinada a ser colocada no interior, sem ousar um 

impacto visual externo muito grande.

Contudo, esse paradigma sofre uma reviravolta no século XIX. Neste século, paralelamente 

ao início da Revolução Industrial e resultante produção industrializada de azulejos, instalou-se 

o hábito da utilização de quadrados cerâmicos vidrados para cobrir paredes inteiras: devido 

às suas propriedades de impermeabilidade (consequentemente anti-fúngicas e fáceis de lavar) 

e de durabilidade (a manutenção necessária era pouca e as cores originais mantinham-se), os 

azulejos começaram a ser adoptados para utilização no exterior, servindo de cobertura decora-

tiva e funcional às fachadas (e por vezes de telhados) dos edifícios civis e de algumas igrejas.

Para além dos edifícios construídos nesta altura utilizarem esta nova ‘pele’, também mui-

tos edifícios construídos previamente foram alvo deste tratamento. Foi o caso das fachadas 

dos edifícios pombalinos que, “ao receberem por essa altura revestimento vidrado, eles afinal 

completavam o seu projecto inicial” (França, 1966, p.369). Mas casos houve em que a colo-

cação deste tipo de revestimento foi algo forçado e exagerado, como por exemplo algumas 

das igrejas setecentescas no Porto (algumas receberam este tipo de revestimento apenas no 

século XX), juntamente com o palácio do Raio, em Braga (França, 1966, p.369).

Segundo vários autores, esta nova visão em relação à aplicação azulejar foi introduzida em 

Portugal pelos portugueses enriquecidos no Brasil que regressaram às suas terras. Visto como 

uma tentativa de ostentação por parte destes novos-ricos, que eram denominados na época, 

de maneira depreciativa, de ‘brasileiros’, ficou por isso associada a um certo mau-gosto. No 

entanto, este preconceito foi ultrapassado, pois em cerca de 1880 quase todas as casas que se 

construíam em Lisboa eram revestidas a azulejos.

Pelo menos desde a ocupação holandesa de parte do nordeste do Brasil (mais precisa-

mente Pernambuco) – de 1630 até 1654 - que existem azulejos no Brasil. Os azulejos, apesar 
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de nunca terem sido produzidos neste país até ao século XX 3 (Cavalcanti & Cruz, 2002, p.20) 

, sempre tiveram grande aceitação. As fachadas das cidades brasileiras (principalmente São 

Luís do Maranhão, Belém do Pará, Recife, Salvador e Rio de Janeiro) apresentam quase somen-

te azulejos do século XIX, que foram sendo continuamente importados.

No Brasil, as fachadas começaram a ser revestidas com azulejos por volta de 1830. Devi-

do às suas propriedades de protecção de humidade e de fungos, as cidades que mais azulejos 

parietais de fachada apresentam são as cidades do litoral. Até cerca de 1890, a utilização deste 

tipo de decoração de fachada no Brasil foi muito difundido. Este costume terminou no inicio 

do século XX, pois “não se reconciliaria com a profusão de adornos do ecletismo que começa-

va a expandir-se” (Cavalcanti & Cruz, 2002, p.29). No município do Recife, este fim foi forçado 

com um Decreto Municipal de 1909, que proibia a utilização de fachadas azulejares.

Durante a segunda metade do século XX houve várias tentativas no Brasil de reinserção 

deste material, mas apenas colocado em limitadas partes de fachadas ou em painéis artísticos.

As primeiras fachadas azulejadas em Portugal e no Brasil são datadas da mesma altura, 

pelo que não se tem ainda a certeza onde começou esta prática. Os investigadores de azule-

jaria não estão de acordo acerca desta questão, pois não há elementos documentados que a 

confirmem. Uma das vertentes, declarada por José Miguel dos Santos Simões (APUD Caval-

canti & Cruz, 2002, p.33), recai na premissa de que foi “a solicitação do mercado brasileiro de 

meados do século XIX, tão intimamente ligado à classe mercantil do Norte de Portugal, que 

veio determinar o renascimento da velha arte do azulejo português! Foi do Brasil (...) que veio 

para a metrópole a nova ‘moda’ do azulejo de fachada, trazida pelos ‘brasileiros’.” Para além de 

José Miguel dos Santos Simões, também José Augusto-França apoiava este credo. 

Outros, mais propriamente especialistas de azulejos brasileiros como Mário Barata e 

Dora Alcântara, atribuem este tipo de implementação a Portugal.

Seja como for, como disse José Miguel dos Santos Simões, esta é uma demonstração de 

“curioso fenómeno de inversão de influencias! Extraordinário exemplo de comunhão cultural” 

(APUD Cavalcanti & Cruz, 2002, p.33).

Muitas foram as fábricas que surgiram ao longo do século XIX para responder a esta 

procura de revestimentos cerâmicos de produção semi-industrial. Em Lisboa surgiram as fá-

bricas Constância (1836), Viúva Lamego (1849), Sacavém (1850), Sant’Anna (1860), Desterro 

(1889), às quais se somam outras de menores dimensões; na zona Norte, a fábrica da Miragaia 

foi comprada por um retornado do Brasil (1840), a fábrica do Carvalhinho voltou à produção 

e apareceram novas fábricas, entre elas a de Massarelos (1830) e mais tarde as fábricas de De-

3 Entre 1861 e 
1866 deu-se uma 
tentativa, pratica-
mente sem êxito, 
de produção de 
azulejos pintados e 
vidrados no Brasil. 
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vezas (1865) e de Fonte Nova (1882). A maioria dos azulejos colocados nas fachadas de muitas 

cidades portuguesas no século XIX provieram destas fábricas.

As técnicas mais utilizadas na produção destes azulejos de padrão eram a estampilha (o 

desenho era recortado numa folha de papel encerado, que possibilitava a passagem do dese-

nho para a chacota com recurso a uma trincha) e a estampagem mecânica (ou decalcomania, 

que consistia na passagem de um desenho monocromático impresso em papel tipo seda para a 

chacota, que ao cozer se firmava na peça). 

As fábricas de Massarelos, Devezas e Carvalhinho, todas localizadas na zona Norte de Por-

tugal, fabricavam azulejos com relevo mais elevado, através da utilização de moldes de madeira 

e de gesso. Em Lisboa e outras cidades da zona Centro-Sul é raro encontrar este tipo de exem-

plares (Almasqué & Veloso, 1991, p.47).

Nas décadas de 20 e 30, aquando do processo de implantação do Estado Novo, uma nova 

postura de racionalismo arquitectónico foi introduzida em Portugal, a qual se traduzia na 

rejeição de ornamentação e consequente proibição da utilização de azulejo nas fachadas dos 

edifícios. 

António Ferro foi requisitado por António Salazar para, dentro de uma abordagem mais 

moderna e adequada ao regime, criar uma nova imagem portuguesa, divulgando os feitos 

do novo regime. A solução encontrada foi criar uma divisão (o Secretariado de Propaganda 

Nacional, posteriormente denominado Secretariado Nacional de Informação - SNI) que tives-

se como objectivo publicitar a “Politica de Espírito” de várias formas, incluindo Exposições 

internacionais (Exposição Internacional de Paris em 1937 e de Nova Iorque e Chicago em 

1939) e, no expoente máximo da demonstração da grandeza dos feitos nacionais, a Exposição 

do Mundo Português, que teve lugar em Lisboa no ano de 1940.

António Ferro, enquanto dirigente do SNI, nomeou alguns dos artistas mais proeminentes 

em Portugal para decorar os pavilhões destas exposições. Porém, as intervenções azulejares 

demonstradas nestas exposições eram pequenas. Na Exposição Internacional de Paris de 1937, 

por exemplo, limitou-se a azulejos de figura avulsa e lambrilhas, com motivos folclóricos na-

cionais, de autoria de Lucien Donnat, Tomás de Melo, Paolo Ferreira, Carlos Botelho, Bernardo 

Marques e Fred Kradolfer (Meco, 1989, p.87), enquanto que na Exposição do Mundo Português 

o azulejo esteve apenas representado pelo painel de Martins Barata, realizado por José Vitória 

Pereira, denominado “Vista para Lisboa” (hoje aplicado no Miradouro de Santa Luzia) (Lapa, 

Henriques & Meco, 1994, p.19).
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O SNI organizou também quatro exposições de Cerâmica, que aconteceram nos anos de 

1951, 1952, 1954 e 1957, onde foram apresentados azulejos de padrão, incluindo os trabalhos 

azulejares de desenho abstracto de Manuel Cargaleiro.

O artista Jorge Barradas contribuiu bastante para o novo interesse no revestimento azu-

lejar. Produziu um painel de azulejaria de padrão num bar na Alameda D. Afonso Henriques 

em 1940-43 muito inspirado na figura avulsa, usando motivos de cestas com flores. Este foi 

o primeiro artista a dedicar-se exclusivamente à cerâmica, e a sua inovação foi mais no sen-

tido da cerâmica artística do que na azulejaria moderna, pois nesta última ele era demasiado 

influenciado pelos motivos tradicionalistas. Foi, porém, uma referência para uma nova geração 

de ceramistas que surgiu na década de 50, pois dignificou e actualizou a linguagem cerâmica 

(Lapa, Henriques & Meco, 1994, p.14).

Ainda assim, Barradas foi bastante importante no apoio que deu a um grupo de ceramistas 

e azulejadores que surgiram após a renovação arquitectónica que se deu depois do final da II 

Guerra Mundial (Saporiti, 1998, p.85).

A fábrica Viúva Lamego, onde Jorge Barradas, Querubim Lapa, Maria Keil e outros tinham 

atelier fixo, também teve aqui importância no auxílio a novos artistas, tanto nos conhecimentos 

que disponibilizava como na facilidade que dava para a produção de peças cerâmicas.

Um ponto marcante para esta revitalização do azulejo de fachada foi o padrão que Alma-

da Negreiros produziu em 1948 para revestir a fachada de um edifício de um dos arquitectos 

de eleição desta época, Porfírio Pardal Monteiro. Após esta obra, vários exemplos de carácter 

experimental se seguiram, numa tentativa de quebrar o racionalismo sistematizado imposto na 

arquitectura do Estado Novo.

O III Congresso da União Internacional dos Arquitectos, que teve lugar em Lisboa no ano 

de 1953, revelou a pouca cultura azulejar que Portugal tinha na altura: não foi incluída nenhu-

ma obra arquitectónica na exposição portuguesa na qual tivessem sido utilizados azulejos. 

Na Exposição de Arquitectura Brasileira (integrada no Congresso), porém, são demonstra-

dos vários edifícios onde o revestimento azulejar é utilizado de forma contemporânea, exibin-

do novas abordagens a este tipo de material. 

Vários foram os arquitectos portugueses que se sentiram estimulados a implementar 

novos discursos neste revestimento tão português, como foi o caso de Keil do Amaral, Palma de 

Melo, Fernando Távora e José Carlos Loureiro. Sentiam a necessidade de questionar os dogmas 

do “Movimento Moderno”, “protagonizado num desejo de beber na cultura autêntica portugue-
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sa a inspiração para a humanização da arquitectura numa tomada de consciência da urgência 

da reconciliação com a história, numa perspectiva dialéctica entre tradição e futuro, entre 

modernidade e história, espaço e tempo” (Tostões, 1997, p.153).

 No seguimento deste pensamento, o azulejo foi adoptado em aplicações de grande vigor 

plástico em variados edifícios construídos por volta da década de 50, seja em panejamentos 

de padronagem - como na obra de Jorge Segurado na Avenida Brasil em Lisboa, no edifício da 

Rua Pereira Reis de Távora, localizado no Porto, ou no Mercado da Feira, também projectado 

por Távora – ou em painéis artísticos integrados na arquitectura, contando com os melho-

res artistas da altura, como Almada Negreiros, Júlio Santos, Júlio Resende, Júlio Pomar, Alice 

Jorge, Sá Nogueira, Rogério Ribeiro, Hansi Stäel, entre outros.

Os novos padrões que vão aparecer por esta altura são vários, e incluem dois padrões de-

senhados pelo artista Hansi Stäel para as fachadas norte e poente do Hotel Ritz em Lisboa. Mais 

tarde, vários foram os artistas que procuraram criar múltiplos padrões a partir de um só azule-

jo, como foi o caso de Querubim Lapa, em 1967, e Eduardo Nery, em 1966. Maria Keil introdu-

ziu uma nova abordagem na criação de padrões, desenhando vários revestimentos azulejares 

de padrão variável, que se desenvolvia em variantes ao longo do panejamento. Para além de 

outras aplicações, foi nas paredes do Metropolitano de Lisboa, projectado pelo seu marido Keil 

do Amaral, que os seus revestimentos azulejares obtiveram o seu maior fulgor.

Mais recentemente, obras como o Pavilhão de Portugal, projectado por Álvaro Siza Vieira 

(onde as paredes compridas de azulejos lisos contribuem pelos seus brilhos e reflexos), o Oce-

anário de Lisboa, com uma intervenção artística de Yvan Chermayeff (onde os azulejos utiliza-

dos, de referência visual aos azulejos de padrão, vão formar animais marinhos), ou o viaduto da 

Avenida Infante Santo, cujo revestimento azulejar foi projectado por Eduardo Nery, vão alimen-

tando a utilização do azulejo. 

As cores utilizadas nos azulejos são ricas e diversificadas, e mantêm-se estáveis ao longo 

dos séculos perante os elementos atmosféricos e a poluição devido à superfície de vidrado 

que os protege. Esta difusão de cores, padrões e reflexos pelas fachadas atribuiu às ruas novos 

brilhos, texturas e ritmos cromáticos, numa riqueza visual que antes do século XIX nunca tinha 

sido testemunhada, e que formou uma das imagens urbanas mais marcantes da cultura portu-

guesa.

Os padrões que os elementos decorativos coloridos marcados nos azulejos formam nas fa-

chadas vão transformá-las, em variadas ilusões ópticas, que dependem também da distância do 

observador. Se a observação for feita a uma distância curta, a constituição ornamental do padrão 
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é desvendada e consegue-se observar cor a cor, elemento a elemento; enquanto que se a fachada 

for enxergada a uma distância maior todas essas cores e elementos vão actuar como um todo, 

numa ilusão óptica aos olhos de quem passa.

Os azulejos de painel de autor também têm o seu papel na marcação da imagem urbana. 

Dado o leque alargado de diferentes abordagens artísticas sobre os painéis de azulejo, colo-

cadas em circunstâncias bastante distintas – fachadas, viadutos, pontes, metropolitano, entre 

outros – estes painéis vão reforçar o carácter de personalização dos espaços urbanos através 

destas peças cerâmicas.

A luz solar que é reflectida na superfície vidrada do azulejo é uma das componentes mais 

importantes para a apreciação das superfícies azulejares. Quando a sua orientação é inclinada, 

esta permite vislumbrar as suas texturas e relevos, seja em casos pouco salientes - provocados 

pelas tintas de várias espessuras ou de empenos na chacota - ou, com mais visibilidade, nos 

casos mais protuberantes de azulejos de meio-relevo e de alto-relevo.

Os efeitos que a reflexão luminosa provoca sobre as fachadas com superfícies azulejares 

convertem a cidade num palco para um espectáculo de iluminação que torna a cidade mais 

dinâmica aos olhos dos transeuntes. Para além de iluminar recantos mais escuros ao longo do 

dia, a reflexão luminosa origina momentos de grande intensidade “que quase encadeia o nosso 

olhar, destacando-se com imensa violência os azulejos sobre paredes ou cantarias mates, estas 

funcionando como superfícies escuras, incapazes de competir com o valor reflector daqueles“ 

(Nery, 2007, p.31).

Esta tradição portuguesa de guarnecer as fachadas de cores e brilhos, em padrões ou 

pinturas, através de superfícies cerâmicas vidradas, marca as cidades de Portugal de uma 

forma muito característica e já se tornou intrínseca nos habitantes que, a par com os visitan-

tes,  usufruem da beleza destes elementos e da forma como enriquecem as ruas.

A cor e o brilho dos azulejos colocados nas superfícies dos edifícios, em largos paneja-

mentos ou apenas em alguns apontamentos, criam cenários que animam os espaços urbanos 

que envolvem os seus habitantes (Almasqué & Veloso, 1991, pp.8-11), onde a luminosidade 

do sol, a humidade dos dias de chuva, a velocidade do transeunte e a sua distância à fachada 

têm os papéis mais importantes.
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ASPECTOS TéCNICOS 
DO AzULEjO

2.2

2.2.1  — DEFINIÇÃO DE AzULEjO, SEUS 
FORMATOS E MATERIAIS qUE O COMPõEM

Definição

Segundo Eduardo Nery (Nery, 2007, p.12), azulejo é todo o ladrilho cerâmico que marca 

uma retícula regular e constante. O seu formato pode ser quadrado (o mais usual), rectangular 

ou ainda outro menos comum, desde que mantenha a repetição de elementos de formato iguais 

ao longo de uma superfície, organizados numa malha contínua e sempre igual.

Deste modo, quando se trata de um conjunto de elementos cerâmicos compostos por dois 

ou mais formatos, estes adquirem outras denominações, como painel cerâmico, mosaico cerâ-

mico ou alicatado, conforme o caso.

Os ladrilhos cerâmicos nem sempre tiveram a configuração quadrada que conhecemos: 

começaram por ser constituídos por peças cerâmicas com a configuração de várias geometrias 

rectilíneas, que eram recortadas com um alicate a partir de placas cerâmicas monocromáticas 

de maiores dimensões. Este tipo de tratamento azulejar tem o nome de “alicatado” é interpreta-

ção espanhola dos ladrilhos árabes, dos quais tiveram conhecimento aquando da invasão árabe 

à Península Ibérica.

A implementação tanto dos ladrilhos mouriscos como dos alicatados espanhóis era um 

processo moroso, pelo que só se aplicavam em edifícios considerados luxuosos.

Este processo foi posteriormente substituído pela utilização das placas cerâmicas com o 

formato quadrado, o que permitia um fabrico e uma colocação muito mais rápidos e baratos. É 

desta simplificação que surge o azulejo quadrangular usado ainda hoje.

O azulejo, na maior parte dos casos, é constituído por face nobre vidrada e tardoz (a face 

posterior).

A face vidrada, impermeável, é aquela que é visível — sendo designada de face útil ou bela 

face —, e onde toda a decoração é aplicada. Por seu lado, o tardoz, tendo como objectivo a sua 

colagem à superfície de suporte, pode ter algum relevo para melhor aderência. Tanto o tardoz 
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como as quatro faces laterais (que têm uma largura mínima), não são vidradas, pois é importan-

te manter uma certa porosidade — típica da matéria não vidrada — para uma melhor adesão do 

produto de assentamento (betume ou argamassa) na aplicação do azulejo nas superfícies (Lucas, 

2003, p.3).

Constituição material

Na composição de qualquer pasta cerâmica são utilizados vários tipos de materiais, que 

podemos dividir em vários grupos, dependendo da sua função.

Os materiais plásticos incluem as argilas (que podem ser barros vermelhos ou barros bran-

cos) e os caulinos. Quando misturadas com água, estes permitem a plasticidade da pasta para a 

sua melhor conformação e quando a pasta seca dão-lhe maior resistência mecânica para a peça 

não partir, para além de outras características aquando da sua cozedura.

 Dentro dos materiais desengordurantes encontram-se a areia, a sílica ou quartzo e a 

chamote (esta última é feita moendo argila ou pasta cerâmica já cozida).  Estes materiais evitam 

retracções exageradas durante a secagem e, principalmente, durante a cozedura. Controlam 

assim o aparecimento de algund tipos de defeitos possíveis. 

Os fundentes compreendem os feldspatos, a Nefelina Sienítica (ou Sienito Nefelítico), a 

calcite, a dolomite, o talco e outros. Contribuem para a agregação dos diversos componentes, 

contribuindo para o aumento da resistência mecânica da peça cerâmica cozida.

Por fim, os agentes reguladores são variados, como por exemplo os corantes e secantes, 

dependendo da função adicional que se tencione incluir na pasta.

Conforme as características que se pretende da pasta cerâmica e dos progressos técnicos 

desenvolvidos, os materiais de base vão variar.
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2.2.2 — PROCESSOS DE FABRICO

O fabrico de azulejos industrial ou semi-industrial consiste numa série de fases sucessi-

vas, começando no armazenamento de matérias-primas, preparação da pasta, conformação 

(utilizando pó de prensagem, a conformação faz-se através de um processo seco ou húmido 

e com pasta de extrusão conforma-se por um processo plástico), secagem do material em 

verde, preparação do vidrado e sua aplicação, cozedura (com ou sem vidragem), polimento, e 

escolha e embalagem.

Dependendo da peça que se pretende produzir, diferentes operações técnicas são usadas na 

preparação das matérias-primas. Estas são doseadas gravimetricamente tendo em conta o seu 

grau de humidade. De forma a colorir os componentes da pasta adicionam-se pequenas quan-

tidades de pigmentos de óxidos metálicos ou corantes. Todas as matérias-primas de maiores 

dimensões são pré-moídas. Depois da pesagem, estas matérias-primas são moídos em moinhos 

de bolas por via húmida, que podem ser descontínuos ou contínuos. A seguir à moagem fina, a 

Esquema do fabrico dos azulejos e ladrilhos (adaptado de Instituto de Estudos de Tecnologia Prospectiva, 2006, p.64)

Ladrilhos não vidrados Ladrilhos não vidrados Ladrilhos não vidrados

Moldagem Moldagem Moldagem

Secagem Secagem

Cozedura de chacota

Preparação e aplicação  
do vidrado

Preparação e aplicação  
do vidrado

Cozedura do vidrado Cozedura do vidradoCozedura

Polimento 
(facultativo)

Polimento 
(facultativo)

Polimento 
(facultativo)

Escolha, 
embalagem

Escolha, 
embalagem

Produto final, expedição

Escolha, 
embalagem

Secagem

Matérias primas dos 
corpos cerâmicos

Matérias primas 
do vidrado

Preparação dos 
corpos cerâmicos

Preparação dos 
corpos cerâmicos

Preparação dos 
corpos cerâmicos
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suspensão é peneirada progressivamente e armazenada em tanques próprios com agitação. A 

suspensão é convertida ou num produto consistente plástico (denominado por “pasta de extru-

são”) ou em forma de pó (“pó para prensagem”).

Na conformação dos azulejos é possível usar dois tipos de técnicas: extrusão e prensagem. 

A extrusão é maioritariamente utilizada para fabricar azulejos lisos e consiste na conformação 

da pasta cerâmica através de uma extrusora. A peça conformada, comprida, é posteriormente 

cortada dividindo os vários azulejos, com o comprimento correcto.

A produção dos ladrilhos extrudidos é dividida em dois grandes grupos, diferindo princi-

palmente no grau de exigência de perfeição quanto às características dimensionais (segundo a 

norma  ISO13006): os ladrilhos extrudidos de tipo industrial (ou de precisão) são produzidos 

industrialmente utilizando processos que permitem acabamentos mais cuidados, ao contrário 

dos ladrilhos de extrusão natural (ou tradicional), nos quais o nível de exigência diminui. 

Geralmente prepara-se a “pasta de extrusão” em raladores-misturadores ou unidades de la-

minação. Esta pasta é feita através da remoção da água da suspensão por filtro-prensas ou filtros 

rotativos, até que ronde os 20 ou 25% de humidade. Neste mesmo processo são acrescentadas 

certas substâncias orgânicas ou inorgânicas de modo a maximizar a sua plasticidade, como por 

exemplo: alginatos, dextrina, linhina, metilcelulose, etilcelulose e parafina.

O “pó de prensagem” é regularmente utilizado na produção de ladrilhos, seja por via de um 

processo húmido ou seco. No processo húmido, a suspensão é bombeada dos tanques de arma-

zenamento com agitação para atomizadores, com a secagem a ser efectuada a temperaturas de 

350oC a 450oC até que o teor de água esteja entre os 5 e os 9%. O processo por via seca consiste 

na moagem a seco em moinhos pendulares, de martelos e de anéis, seguida da humidificação 

apropriada do pó moído, que deve alcançar um teor médio de humidade na ordem dos 5 a 7%. 

Na técnica de prensagem, a conformação da peça faz-se através de um processo que consis-

te na introdução da pasta cerâmica num molde através de uma prensa mecânica (Campos, 1999, 

p.50).

Posteriormente à conformação da peça em pasta verde, é necessário proceder à cozedura. 

Na produção de azulejos, consoante o produto a realizar seja ou não vidrado, utiliza-se cozedu-

ra única, dupla ou tripla. O processo mais comum consiste na bicozedura, no qual é feita uma 

primeira cocção só para a sinterização do suporte cerâmico e seguidamente, quando concluída 

a decoração da chacota, procede-se a uma segunda cozedura para finalizar a “maturação” do es-

malte do azulejo. Uma terceira cozedura é necessária se forem aplicadas tintas de terceiro fogo.
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No entanto, hoje em dia, com a evolução do sector dos revestimentos cerâmicos a partir 

dos anos 90, iniciou-se a utilização da monoqueima, na qual, tal como o nome indica, o azulejo é 

produzido numa única queima (denominando-se azulejo monoporoso) (Wanderley & Sichieri, 

2005, p.3). Neste processo, a aplicação do esmalte é feita directamente no suporte “verde”, ou 

cru. A queima é simultânea no biscoito e no esmalte, sinterizando a base e maturando o esmalte 

ao mesmo tempo. Este método foi muito adoptado na indústria, pois permite uma economia de 

recursos no fabrico dos ladrilhos cerâmicos (Bordignon, 2007, p.33).

As matérias-primas de vidragem são na sua maior parte previamente misturadas, cozidas e 

moídas, constituindo as fritas. Assim, o pré-doseamento das componentes limita os defeitos do 

vidrado aplicado.

O vidrado (colocado entre cozeduras no caso da bicozedura ou sobre a pasta verde, no 

caso da monocozedura) é aplicado nos ladrilhos por pulverização ou cortina. As máquinas de 

vidragem estão apetrechadas com aplicadores de decoração. No caso da utilização de serigrafias, 

existem máquinas próprias para a sua aplicação.
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2.2.3 — AS VANTAGENS DO AzULEjO COMO 
MATERIAL DE REVESTIMENTO

A colocação dos azulejos nas fachadas vai atribuir a estas superfícies algumas caracterís-

ticas funcionais, podendo-se tornar uma vantagem para a construção civil.

A fachada vai adquirir impermeabilidade devido ao esmalte aplicado na face útil do azu-

lejo. O vidrado vai, também, tornar o interior das casas mais fresco e permitir uma redução 

dos custos de manutenção e conservação, já que torna a superfície da fachada refractária à 

acção dos raios solares e impede a corrosão da humidade (Mata, 2008, p.7), ácidos e vapores 

nas paredes. A facilidade de limpeza da superfície vidrada (Wanderley & Sichieri, 2005, p.2), 

quando usada em revestimentos exteriores, permite até a limpeza pela chuva e o vento.

A longevidade deste tipo de revestimento arquitectónico vai ser ampliada com a resis-

tência alta à abrasão (Mata, 2008, p.7), possibilitando o seu uso em paredes exteriores em 

contacto com as intempéries e a acção do homem.

A facilidade de aplicação dos azulejos e sua fácil substituição no caso de danificação são 

também razões a ter em conta aquando da escolha do revestimento da fachada.

Contudo, devido às suas propriedades cerâmicas, as placas têm uma baixa ductilidade e 

uma baixa tenacidade (Wanderley & Sichieri, 2005, p.4), quebrando de forma relativamente 

fácil (aumentando, todavia, a resistência quando coladas na parede).

Os níveis de desempenho dos ladrilhos porosos vão variar consoante as matérias-primas 

e o tipo de produção utilizados. Estas especificações vão condicionar o grau de vitrificação, 

que por sua vez condiciona o grau de porosidade de uma peça. O nível de desempenho técni-

co de uma peça cerâmica, de maneira geral, vai aumentar com o crescimento do grau de vitri-

ficação (com excepção da resistência ao choque de objectos duros, que cresce inversamente).

Continuamente se procuram novas evoluções técnicas e estéticas na produção dos 

revestimentos cerâmicos, que ao mesmo tempo diminuam o seu custo. Esta busca levou à 

adopção de novas matérias-primas e tecnologias de fabrico; o desenvolvimento da tecnologia 

alcançou uma maior automatização e redução dos tempos de cozedura, sem contudo baixar 

os níveis de desempenho (muitas vezes até os melhorando) (Lucas, 2003, p.9).
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2.2.4 — RAzõES POSSÍVEIS DA DETERIORAÇÃO 
DOS AzULEjOS

Ainda que seja um revestimento bastante durável (alguns exemplares existentes datam do 

século XIV) , o azulejo é alvo de estragos de várias naturezas. Para além da incorrecta aplicação 

dos azulejos (má escolha do betume ou outro tipo de falta de cuidados na sua colocação) e dos 

danos provocados pelos transeuntes (com ou sem intenção criminal), o impacto ambiental tem 

uma grande fracção de responsabilidade no que toca à deterioração dos ladrilhos parietais.

Uma das acções ambientais que agridem os azulejos de exterior são os raios solares, que o 

afectam, a longo prazo, tanto pelo calor que emitem como pela radiação UV.

A porosidade e correspondente permeabilidade da placa cerâmica que suporta o vidrado 

decorativo vai também ser um motivo de deterioração desta, pois a água vai-se acumulando 

nos seus poros e pode trazer com ela sais prejudiciais que, depositados, precipitam a quebra do 

azulejo.

Existem ainda microrganismos que aceleram o processo de deterioração do azulejo, po-

dendo desenvolver-se por cima do vidrado (menos preocupante), dentro da massa cerâmica ou 

mesmo dentro da argamassa (Figueiredo, Silva & Veiga, 2009, p.3).

Dentro da própria constituição do azulejo, a diferença de níveis de elasticidade do corpo 

cerâmico e do seu vidrado superficial podem eventualmente criar uma rede de fissuras no 

vidrado. Em último caso, pedaços do esmalte podem até destacar-se da base cerâmica.

Hoje em dia a produção de azulejos está cada vez mais avançada, de forma a criar produ-

tos cerâmicos com qualidades técnicas aperfeiçoadas e produzidos de forma a poupar energia 

(como no caso da monocozedura). Portugal não produz só azulejaria tradicional, destaca-se 

também no fabrico de placas cerâmicas de produção avançada, com várias empresas de grande 

nome na área.
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AzULEjOS DE PADRÃO2.3

A par com os painéis azulejares figurados, cujo desenho na sua maior parte das vezes 

não respeitava o formato dado pelos limites quadrados do azulejo, os azulejos de padrão 

estiveram presentes nos edifícios de Portugal em todas as épocas (em algumas com mais 

força do que outras), desde o início da utilização deste tipo de revestimentos. Na azulejaria 

de padrão, as peças azulejares quadradas podem organizar-se em módulos para a construção 

de um padrão específico, módulos estes que podem ter diversas dimensões (variando em 

número de azulejos), dependendo do padrão pretendido. Esta dissertação pretende focar-

-se apenas neste tipo de tratamento das peças azulejares, pois permite uma sistematização 

muito simplificada do processo, tanto no seu planeamento, como no fabrico das peças e sua 

respectiva aplicação nas paredes, que a utilização de painéis azulejares de figuração não 

permite. A azulejaria de padrão tem ainda outra mais valia, que se prende com a possibili-

dade do seu desenho se poder repetir infinitamente na maior parte das vezes, o que permite 

colocar os mesmos módulos de azulejos em vários tipos de configurações de fachadas (tendo 

atenção, contudo, à proporção do tamanho do padrão com o tamanho da fachada, para haver 

um equilíbrio).
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2.3.1 — DEFINIÇÃO DE PADRÃO, MÓDULO 
E ELEMENTO

O padrão é uma composição decorativa regulada pela repetição de um módulo, gerada 

através das diferentes isometrias possíveis desse módulo. Este, por vezes denominado de 

‘célula unitária’, é por definição a unidade que vai originar a repetição. A posição e tamanho 

dos motivos decorativos dentro do módulo — os denominados elementos — vão definir 

todo o impacto visual e ritmo do padrão e são concebidos pensando na sua repetição, exis-

tindo para tal componentes “de ligação e alternâncias de centros que garantem a continui-

dade da trama ornamental do padrão” (Campos, 1999, p.49).

Os padrões podem ser finitos ou infinitos, dependendo se o número de repetições do 

módulo seja finito ou infinito. Apesar de nunca vermos os padrões infinitos na sua plenitu-

de, notamos que não se encerram neles próprios, que pelas suas características e posicio-

namento se podem estender indefinidamente (Ferreira, 2000, p.9). Alguns padrões pode-

rão ter algumas variações na sua forma ou na sua cor sem contudo se descaracterizarem, 

mas geralmente estas variações dão origem a novos padrões (Nery, 2007, p.87).
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2.3.2 — FORMAÇÃO DE PADRõES

Vários elementos vão definir o módulo, que pode ser criado através da repetição 

destes. Os vários tipos de isometrias que a repetição dentro desta célula unitária pode 

sofrer, “são transformações do plano que não distorcem as formas e tamanhos, por isso, são 

conhecidas, também, como movimentos rígidos” (Ferreira, 2000, p.4), ou seja, mantêm-se os 

comprimentos dos lados e a amplitude dos ângulos dos elementos.

A transformação mais simples é a translação, que consta somente na repetição do ori-

ginal com a mesma orientação, segundo um vector, em qualquer direcção. 

A rotação consiste na mudança de orientação do módulo original, rodando sobre um 

ponto que pode, ou não, estar contido em si próprio. Este ponto é designado de centro de 

rotação, e todos os componentes do módulo se movimentam rodando a mesma amplitude 

em torno deste.

A reflexão transforma os elementos do módulo no seu simétrico, segundo um eixo, 

podendo denominar-se esta transformação de simetria axial. “Trata-se de um desenho que 

se desdobra (como o reflexo num espelho) em duas metades idênticas, (...) sempre idênticas e 

invertidas” (Nery, 2007, p.96).

Os módulos — constituídos pelos motivos — são, então, dispostos de forma a compo-

rem um padrão, sendo aqui também possíveis vários tipos de isometrias para a sua compo-

sição. No caso dos azulejos de revestimento as isometrias são sempre feitas tendo em conta 

a justaposição de módulos de forma a compor um revestimento contínuo.

“São estas as principais características de cada padrão, a dimensão do módulo de repeti-

ção e a disposição e interligação dos motivos decorativos” (Meco, 1989, p.134).
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2.3.3 — O AzULEjO COMO UNIDADE DE PADRÃO

Em Portugal, a criação do azulejo sempre esteve dividida entre dois tipos de concep-

ção visual: a primeira (utilizando padrões) respeita a forma quadrangular deste, sendo o 

desenho pensado para a sua repetição, que vai gerar ritmos e linhas de força. A segunda 

limita-se a utilizar o azulejo como base de pintura, em painéis usualmente figurativos, ig-

norando o azulejo enquanto peça quadrangular e a respectiva expressão dada pelo reticu-

lado definido pelas juntas (Almasqué & Veloso, 1991, p.140).

Para além da influência que os limites quadrados do azulejo exerceram sobre a criação 

da ornamentação dos azulejos do primeiro tipo de concepção visual referido, o facto de 

estes terem um carácter de repetição, aquando da sua utilização em largas superfícies, 

influenciou o aparecimento do azulejo de padrão, ou ‘composições seriadas de repetição 

superficial’. Este tipo de azulejo esteve presente em quase todos os períodos da história de 

Portugal, dada a sua força decorativa, a sua facilidade de implementação na fachada e o seu 

modesto preço (Meco, 1989, p.134).

Dadas as características formais da peça quadrangular azulejar, o módulo de um 

padrão azulejar é sempre dado por um conjunto de azulejos (ou por um só), que se vão 

repetindo ao longo da superfície de forma a compor o revestimento, interligando os seus 

elementos ornamentais.

Os padrões podem ser constituídos por um ou mais módulos de repetição, embora 

seja muito raro encontrar fachadas portuguesas com mais de dois tipos de módulo. Na 

maior parte das fachadas de edifícios em Portugal, os padrões são constituídos por um 

único azulejo, o qual forma módulos distintos conforme as isometrias através das quais a 

sua repetição se multiplica.
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2.3.4 — TIPOS DE FORMAÇÃO DE PADRõES NA 
AzULEjARIA PORTUGUESA

Módulos de um 
azulejo sem rotação

Módulo constituído 
por 4 azulejos 
iguais (em 
disposição 2x2), 
com rotação de 90o 
em 90o sobre um 
canto

Módulo de um azulejo, 
não interessando a 
posição: os lados são 
todos iguais

Módulo constituído por 
dois azulejos iguais, 
colocados contíguos 
com rotação de 180o

Módulo 
constituído por 8 
azulejos, a partir 
de dois azulejos 
diferentes, cada 
um repetido 
4 vezes (em 
disposição 2x2) 
com rotação 90º 
em 90º sobre um 
dos cantos

Módulo constituído 
por dois azulejos 
contíguos, em que os 
motivos de um são 
espelhados do outro

Padrão com variação a partir de 
um só azulejo

Módulo constituído 
por 4 azulejos (em 
diposição 2x2), com 
dois tipos de azulejos 
colocados em xadrez

Padrão com variação a partir de vários 
azulejos diferentes, normalmente com a 
mesma linguagem

TIPOLOGIA 1 TIPOLOGIA 6

TIPOLOGIA 7

TIPOLOGIA 8

TIPOLOGIA 9

TIPOLOGIA 2

TIPOLOGIA 3

TIPOLOGIA 4

TIPOLOGIA 5
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Inúmeras são as conjugações possíveis dos azulejos de padrão, utilizando várias tipos 

de movimentos isométricos. Em Portugal, uns tipos foram mais difundidos que outros.

Baseando-nos nas tipologias de padrão de azulejos que Eduardo Nery definiu (2007, 

p.90), entendemos ser possível dividir em 9 tipologias os padrões utilizados na azulejaria 

portuguesa. 

O primeiro, que vamos denominar de Tipologia 1, é constituído por um só azulejo, que 

se repete sempre na mesma posição ao longo do padrão.

O padrão Tipologia 2 é também constituído por um só azulejo, mas neste caso não 

interessa a direcção em que é colocado pois os lados são todos iguais.

Na Tipologia 3 que definimos, o módulo é constituído por dois azulejos iguais, coloca-

dos de forma contígua sofrendo uma rotação de 180o.

Já na Tipologia 4, o módulo é constituído por dois azulejos diferentes contíguos, no 

qual os motivos de um são repetidos no outro mas espelhados.

A Tipologia 5 tem um módulo de 4 azulejos, iguais 2 a 2. Os azulejos iguais são coloca-

dos na diagonal um do outro, formando um xadrez.

O módulo do padrão de Tipologia 6 é constituído por um só azulejo, que se agrupa 

num conjunto de 2x2 azulejos, repetindo-se sofrendo uma rotação de 90o em 90o. “O que 

caracteriza este ‘padrão’ de quatro azulejos iguais entre si é a presença de dois centros de 

rotação em cantos opostos, definindo uma diagonal de simetria e que permitia as ligações 

sem soluções de continuidade” (Simões & Oliveira, 1997, p.22).

Na Tipologia 7, o módulo é constituído por dois azulejos, ambos com uma rotação de 

90o em 90o (como na Tipologia 6), colocados lado a lado.

A Tipologia 8 tem um módulo de um só azulejo, que tem um comportamento variável 

ao longo da fachada.

Finalmente, o módulo da Tipologia 9 é constituído por vários azulejos diferentes (mais 

que um), e colocados na fachada de forma também variável, criando vários ritmos.
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Na Península Ibérica, as placas cerâmicas destinadas a ser utilizadas na 

arquitectura começaram a ser produzidas no século XIV. O termo “azulejo”, 

que deriva do árabe “al-zuleycha”, já era conhecido no século III, mas foi só no 

século XVI que começou a aparecer nos forais manuelinos.

Com influência da presença dos invasores árabes, os alicatados foram a 

primeira expressão desta forma de revestimento cerâmico utilizada na Penín-

sula Ibérica, a azulejaria arcaica. Começou por ser fabricado no século II em 

Espanha, nas cidades de Valência, Sevilha e Granada. 

No século V foi introduzida uma nova forma de produzir revestimentos 

cerâmicos, introduzindo a forma quadrada. Os desenhos eram aplicados nas 

placas cerâmicas através de duas técnicas: a de “corda seca” e a de “aresta”. 

Agora de forma regular, os azulejos conhecidos por “hispano-árabes” foram 

utilizados até meados do século XVI. Estes utilizavam na sua maior parte a 

composição 2x2 azulejos, com rotação de um azulejo sobre um dos cantos, de 

90o em 90o (FIgurA 1).

A invenção da técnica da majólica (FIgurA 2) em Itália tornou a utilização 

de arestas ou sulcos torna-se desnecessária, pois os óxidos metálicos são 

aplicados directamente no esmalte branco opaco do oxido de estanho, que 

os fixa pelo efeito do calor. Este processo de pintura sobre vidrado estanífero 

mostrava o espírito inventivo do Renascimento. 

Os arranjos de xadrez (FIgurA 3), vulgares no século XVI, eram constituídos 

pela composição de azulejos monocromáticos de duas cores diferentes con-

trastantes colocados obliquamente em alternância. 

Com base nestes arranjos xadrezes foi criado o enxaquetado (FIgurA 4), 

cujo padrão intercala várias faixas cerâmicas compostas na diagonal. As 

dimensões dos azulejos componentes tinham uma relação racional entre 

o azulejo quadrado e as barras (estas tinham um terço, um quarto ou um 

quinto do azulejo quadrado). Neste tipo de composições voltou-se a fugir da 

utilização do azulejo somente em formato quadrado, lembrando os alicatados 

hispano-mouriscos.

A utilização do enxaquetado foi bastante difundida a partir de meados do 

século XVI, e prolongou-se com grande aplicação, principalmente em edifícios 

FIgurA 1 - Azulejo mudéjar, técnica de ‘corda 
seca’. Séc. XV

FIgurA 2 - Azulejos padrão. Proveniência: Quinta 
da Bacalhôa, Azeitão. Cerca de 1565

FIgurA 3 - Capela mor da Ermida de S. Brás, de 
Évora. Séc. XVI
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religiosos, até meados do século XVII. Ao longo dos anos foi sofrendo adap-

tações no esquema decorativo, variando no número e largura das tarjas e no 

número de azulejos no centro do módulo. 

O padrão produzido em Sevilha mais importante foi o chamado ‘ponta 

de diamante’ (FIgurA 6), normalmente circundado por um friso denominado de 

‘dente de lobo’. Este teve a sua utilização mais interessante na Igreja de S. Ro-

que, colocado em 1596. Estes azulejos sevilhanos foram aplicados no subcoro 

desta igreja, no qual se misturou um conjunto de azulejos também de ponta 

de diamante produzidos em Portugal, onde foram produzidos em larga escala 

durante o século XVII (Meco, 1989, p.139). O módulo do padrão de ponta de 

diamante é organizado de forma diferente dos outros padrões, que normal-

mente têm um numero par de azulejos de cada lado, enquanto que este tem 

uma constituição de 3x3 azulejos. 

A expansão marítima portuguesa atribuiu ao país um elevado nível 

económico nesta época, através do comércio das especiarias e de outros bens. 

A azulejaria maneirista, com o seu requinte, foi um reflexo deste período de 

riqueza.

Porém deu-se um declínio a partir de meados do século XVI, que desmo-

ronou até ao final do século, quando mergulhou numa profunda crise. Esta foi 

ainda agravada pela batalha de Alcácer Quibir em 1578, à qual se seguiu um 

período de domínio espanhol que só terminou com a Restauração em 1640. 

Esta fragilidade e pobreza que residia em Portugal veio a transformar a cena 

artística nacional: 

“Apesar da perda da independência, da crise económica em que o País 

esteve mergulhado durante o período filipino (1580-1640) e da Guerra da Res-

tauração, encontraram-se, na época que vai até 1670, diversas soluções para 

a azulejaria. O nível dos artistas que se dedicam à pintura de azulejo decresce 

progressivamente e os temas figurativos diminuem muito, mas em contrapar-

tida o repertório decorativo torna-se mais rico, colhendo a sua inspiração em 

tecidos, bordados, tapeçarias, tapetes, formas vegetalistas e outros elementos 

até aí desconhecidos. O resultado é novamente algo especificamente português, 

uma vez que as superfícies interiores são revestidas com esses azulejos brilhan-

tes de diferentes padrões, como se fosse uma tapeçaria”. (Sabo & Falcato, 1998, 

p.28).

FIgurA 5 - Padronagem monocroma do quarto 
quartel do século XVII

FIgurA 6 - Azulejos de padrão ponta de diamante. 
Convento São Félix de Chelas. Início séc. XVII

FIgurA 4 - Painel de enxaquetado rico. Lisboa. 
Cerca de 1610-50
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 A transição do azulejo de ‘caixilho’ (‘simples’ ou ‘compósito’) para a uti-

lização da azulejaria de padrão de ‘tapete’ “não é brusca: ela parece processar-

-se por evolução e adaptação, havendo verdadeiras soluções de compromisso 

adoptadas pelos azulejadores” (Simões & Oliveira, 1997, p.15), pois estes 

partiam dos motivos repetitivos de base e reinterpretavam-nos, organizando 

os azulejos em composições algo espontâneas, concebidos no local de aplica-

ção (Meco, 1989, p.128). 

O posicionamento oblíquo dos azulejos, vulgar durante o século XVI, foi 

sendo abandonado, já que os azulejos de padrão que vieram em substituição 

dos azulejos de caixilho (pois eram muito mais baratos de produzir e de apli-

car) eram colocados numa rede horizontal. 

Tiveram lugar, nesta época, os azulejos de ‘tapete’. Os módulos deste 

tipo de padrão eram na maioria constituídos por 2x2 azulejos, mas podiam 

ir até aos 12x12 azulejos. Os módulos de 2x2 utilizavam a Tipologia 6. Outra 

composição aplicada utilizava dois azulejos diferentes, utilizando a Tipologia 

7 (FIgurA 7), mas por vezes com a diferença de ter o espaçamento de um azulejo 

entre os conjuntos de 2x2, que dava espaço a filas de azulejos de enquadra-

mento destes grupos de forma a ligá-los (FIgurA 8).

Este padrão seiscentista foi usado em escala integral em interiores de 

igrejas e capelas, e bastantes vezes se utilizavam dois padrões diferentes (por 

vezes mais) na mesma parede, em bandas horizontais. As bandas superiores 

apresentam módulos maiores, de forma a compensar a perspectiva aos olhos 

do observador.

Um novo gosto profano surgiu, de discurso barroco, e com os mesmos 

tons de azul surgiram novos padrões, com módulos de dimensões que oscila-

vam entre os 4x4 e os 6x6 azulejos. 

Posteriormente, entrou-se numa fase denominada de ‘ciclo de mestres’, 

na qual eram quase somente aplicados painéis e composições figurativos, 

desaparecendo a utilização de azulejo de padronagem. O tipo de azulejaria 

desta época que mais se assemelhava à azulejaria de padrão eram os azulejos 

de “figura avulsa” (FIgurA 9), em holandês “enkele tegels”, que eram colocados 

todos ao longo das paredes com a mesma direcção.
FIgurA 9 - Azulejos de ‘figura avulsa’. Final do 
século XVII/início do século XVIII. 

FIgurA 8 - Lisboa, meados do séc. XVII. Museu 
Nacional do Azulejo. Proveniência desconhecida.

FIgurA 7 - Igreja da Misericórdia de Arouca. 
Séc. XVII
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No período da “Grande Produção Joanina”, que aconteceu durante o 

segundo quartel do século XVIII, o fabrico de revestimentos cerâmicos au-

mentou exponencialmente devido a uma grande procura, na sua maior parte 

vinda do Brasil. Ainda nesta época o padrão ficou esquecido, só voltando a 

aparecer em aplicações esporádicas até final do século XVIII.

Com o terramoto de 1755, a cidade de Lisboa foi grandemente destruída. 

A grandiosa obra de reconstrução da cidade tinha de se apoiar num sistema 

de produção de materiais que fosse baseado num “espírito prático, eficiente e 

normalizador(...) que satisfizesse ao programa da construção dentro do qual 

a economia e a rapidez igualmente contavam.” (Augusto-França, 1989, p.54).

Os materiais de construção eram, pois, todos produzidos à base da estan-

dartização e pré-fabricação. O azulejo foi um desses materiais. Com as suas 

qualidades higiénicas e decorativas, constituíam o módulo pré-fabricado ideal 

para revestir escadas, salas, corredores e cozinhas dos prédios pombalinos.

Os azulejos produzidos, na sua maior parte na Real Fábrica ao Rato, fo-

ram buscar a sua decoração à padronagem, pois é o tipo de decoração de mais 

fácil produção seriada.

Este tipo de padronagem pode ser dividida em dois tipos de composição: 

um deles é constituído por um só azulejo (FIgurA 10), o qual é constituído por 

uma linha diagonal sinuosa que liga dois dos cantos — que podem estar de-

corados ou não — e por elementos florais decorando os dois cantos restantes. 

O módulo de padrão utilizado neste caso é constituído por quatro azulejos 

(Tipologia 6).

O outro tipo conjuga no seu padrão dois azulejos diferentes (FIgurA 11) que 

se complementam; um dos azulejos define uma trama diagonal, muitas vezes 

com decoração vegetal, e o outro intercala essa trama, sendo constituído por 

um florão simples, na Tipologia 5, de xadrez .

O constante crescimento das cidades europeias juntamente com a evo-

lução industrial e o aumento da procura de azulejos, no uso de grandes obras 

e revestimentos de fachadas, levou que muitas fábricas se especializassem e 

arranjassem novas técnicas de produção para dar resposta face à sua procu-

ra. Portugal não é excepção e no final do século XIX surgem novas fábricas 

FIgurA 10 - Padronagem pombalina do terceiro 
quartel do século XVIII.

FIgurA 11 - Padronagem pombalina do terceiro 
quartel do século XVIII.

FIgurA 12 - Azulejo semi-relevado. Produzido na 
Fábrica de Louça de Sacavém. Início séc. XX
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dedicadas à produção de azulejos, concentradas em Lisboa e na zona Norte do 

país, consequência da procura interna crescente e do tratado comercial entre 

o Brasil e Portugal, em 1834 (Almasqué & Veloso, 1991, p.42). 

Os azulejos produzidos nestas fábricas eram inspirados pela tradição 

dos tapetes do século XVII, baseando-se na repetição regular de um ou mais 

azulejos de modo a criar padrões. Visto que as técnicas semi-industriais de 

produção obrigavam à normalização dos exemplares e à estandardização dos 

desenhos (de modo a ser mais vantajoso economicamente e em termos de 

aplicação), raramente era possível encontrar padrões em que existiam dois 

ou mais azulejos diferentes (Almasqué & Veloso, 1991, p.42).

A dimensão dos módulos mais frequentemente utilizados era de um 

único azulejo (Tipologia 1 ou 2) ou de conjuntos de 2x2 azulejos (Tipologia 

6). Os módulos de um só azulejo normalmente têm motivos que não variam 

independentemente da posição em que estejam, pois são iguais a partir de 

cada um dos lados do quadrado (FIgurA 15).

Existem também motivos em módulos de um azulejo que têm essa di-

ferenciação na posição, distinguindo-se cada lado, podendo imaginar-se um 

“cima” e um “baixo” correcto (FIgurA 12). Estes azulejos por vezes conjugam-se 

em módulos de Tipologia 4 (FIgurA 14).

Os módulos de 2x2 são formados à semelhança do padrão dos painéis de 

tapete, usando a Tipologia 6. (FIgurA 16)

Rafael Bordalo Pinheiro aliou a sua imaginação fértil ao desenvolvimen-

to de processos de fabrico, que demonstrou na sua produção na Fábrica de 

Louça de Faianças Artísticas das Caldas da Rainha. 

Bordalo Pinheiro desenvolveu muitas peças de azulejaria, que, segundo 

vários autores conceituados, entre os quais Ramalho Ortigão, Julieta Ferrão 

e Irisalva Moita, é uma das áreas de maior relevância da sua criativa obra 

(Horta, 2006, p.65).

O artista principia a sua produção azulejar logo em 1886 e vai começar a 

aplicá-lo em vastas superfícies, em fachadas e interiores de residências (Dias 

& Machado, 1987, p.107).

FIgurA 15 - Azulejo semi-relevado. Produzido na 
Fábrica de Louça de Sacavém. Início séc. XX

FIgurA 14 - Azulejo semi-relevado. Produzido na 
Fábrica de Louça de Sacavém. Início séc. XX

FIgurA 13 - Azulejo semi-relevado. Produzido na 
Fábrica de Louça de Sacavém. Início séc. XX
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Estes azulejos podem ainda ser admirados in situ na Tabacaria Mónaco, 

no Rossio, em Lisboa (FIgurA 17), inseridos no projecto de decoração cerâmica 

que data de 1894, no qual se podem ver azulejos relevados de padrão com em 

que estão representadas rãs sobre nenúfares. O padrão utiliza a Tipologia 6.

Da sua autoria, outro tipo de conjugação dos módulos é frequente nos 

seus padrões azulejares: o de Tipologia 4 (FIgurA 18). Podemos contemplar este 

tipo de padrão numa composição com borboletas e numa composição com 

rãs sobre nenúfares. As antenas das borboletas tocam-se, havendo assim uma 

ligação entre os dois azulejos do módulo. No caso dos azulejos com rãs (FIgurA 

19), o mesmo acontece com os caules dos nenúfares; duas flores amarelas ao 

pé da cabeça da rã que vão ainda fazer a ligação com o próximo módulo.

Um tipo de conjugação menos frequente tem como módulo quatro azule-

jos com o mesmo motivo, mas dois deles têm impresso o motivo como reflexo 

(Tipologia 3). Como podemos verificar no padrão com o gafanhoto e espigas, 

datado de cerca de 1905 (FIgurA 20), cada conjunto de dois azulejos tem uma 

rotação de 180o, formando um módulo de 4x4 que à primeira vista parece ser 

constituído por 4 azulejos iguais.

Uma configuração de placas cerâmicas Arte Nova de Bordalo Pinheiro 

que vale a pena referir estão localizadas na Panificação Mecânica de Campo 

de Ourique, na qual estão também azulejos de padrão. Estes azulejos en-

volvem um painel azulejar, também ele relevado, e encontram-se todos na 

mesma posição, o padrão sendo uma mera repetição do azulejo ao longo da 

superfície. Os motivos representados são duas papoilas, três espigas e uma 

borboleta, todos circunscritos num círculo que parece cortado numa superfí-

cie de vime.

Na altura da implantação do regime do estado Novo em 1933, os revesti-

mentos a azulejo foram sendo repudiados, em prol de uma depuração arqui-

tectónica de foro modernista.

Um ponto marcante para esta revitalização do azulejo de fachada foi o 

padrão que Almada Negreiros produziu em 1948 para revestir a fachada de 

um edifício (FIgurA 21) de um dos arquitectos de eleição desta época, Porfírio 

Pardal Monteiro. A fachada do prédio de habitação na esquina da Rua do 

Salitre com a Rua do Vale do Pereiro, em Lisboa, é revestida com o azulejo 
FIgurA 18 - Rafael Bordalo Pinheiro. Azulejo 
borboletas. 1905

FIgurA 16 - Azulejo semi-industrial de 
estampilha. Séc. XIX

FIgurA 17 - Rafael Bordalo Pinheiro. Azulejo rãs e 
nenúfares. Sem data
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de padrão de Almada Negreiros. A monumentalidade do módulo abstracto e 

as suas linhas diagonais de alguma forma evocam as composições de tapete 

seiscentistas, mas a linguagem geométrica que nele está patente foi utilizada 

pelo autor como escolha pessoal.

Após o alerta dado no III Congresso da União Internacional dos Arqui-

tectos em Lisboa, no ano de 1953, o azulejo voltou a ter uma forte presença 

urbana quando inserido no projecto de Alberto Pessoa, Hernâni Gandra e 

João Abel Manta para a Avenida Infante Santo, que incluía 4 painéis azulejares 

grandiosos de artistas diferentes: Maria Keil, Sá Nogueira, Júlio Pomar e Alice 

Jorge e Carlos Botelho.

É notório o interesse destes artistas pelos azulejos de padrão: todos os 

autores a utilizaram para compor os fundos das suas composições figurati-

vas. Nos casos dos painéis de Sá Nogueira e do casal Alice Jorge e Júlio Pomar 

os padrões são compostos em jogos modulares bastante simples, enquanto 

que as obras de Maria Keil e Carlos Botelho têm composições padronais mais 

complexas (Burlamaqui, 1996, p.54). 

A artista plástica Maria Keil (1914-2012) foi uma das principais impul-

sionadoras da reintegração do azulejo na arquitectura moderna dos anos 

50, projectando intervenções em revestimentos parietais de equipamentos 

urbanos e edifícios. Numa altura em que o azulejo era conotado como uma 

arte ‘menor’, Keil, juntamente com os artistas Jorge Barradas, Carlos Botelho, 

Bernardo Marques ou Fred Kradolfer sentiram e ultrapassaram as pressões. 

A artista quebra aqui séculos de arranjos azulejares convencionais, inse-

rindo uma variação no padrão que nunca fora vista. Como o arquitecto Erich 

Corsépius escreveu (APUD Saporiti, 2000, p.33), 

“o azulejo não é simplesmente um material de barro vidrado qualquer; as 

suas dimensões e o seu ‘encaixe’ têm de ser tomados em conta na criação tal 

como a cor ou o desenho. Não pode ser interpretada como um elemento limita-

tivo como se fosse uma grade ou uma rede constituindo uma espécie de prisão. 

Nem implicar tão-pouco uma organização mental à maneira ‘cartesiana’ com 

coordenadas ortogonais verticais e horizontais.

(...)Voltando então para o que considero os princípios da genuína e coe-
FIgurA 21 - Almada Negreiros. Revestimentos 
de padrão do edifício na Rua do Vale do Pereiro, 
Lisboa, 1949

FIgurA 20 - Rafael Bordalo Pinheiro. Azulejo Arte 
Nova com gafanhotos e espigas. Cerca de 1900

FIgurA 19 - Rafael Bordalo Pinheiro. Azulejo Arte 
Nova com rãs e nenúfares. Cerca de 1900
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rente composição em azulejaria, diria que são mais do que simples regras, mas 

deverão estar contidas, se não nas próprias ‘notas’, pelo menos no ritmo da 

‘musica’ ou na rima da ‘poesia’.” 

Entre outros trabalhos, nos quais se incluem o painel de azulejos intitu-

lado O mar, de 1958-59, que se encontra na Avenida Infante Santo, em Lisboa, 

ou a Aerogare de Luanda, em 1954, foi-lhe encomendado o revestimento das 

paredes das estações do Metropolitano de Lisboa (projectadas na sua maioria 

pelo seu marido, Francisco Keil do Amaral) entre 1959 e 1972.

Seguindo as directrizes dadas pela organização do Metropolitano de 

Lisboa (baixo orçamento e ausência de figuração), Maria Keil trouxe de volta o 

azulejo, sendo um material de revestimento que comporta a passagem do gran-

de fluxo de pessoas que frequentam o transporte público subterrâneo. Segundo 

a pintora, quando colocados naquele espaço subterrâneo e maioritariamente 

revestido de betão, o azulejo confere brilho e frescura ao ambiente e as pessoas 

‘sentem-no’ quando passam. (Metropolitano de Lisboa, 1996, p.52).  

A obrigação de uma ausência de figuração fez com que recorresse à utili-

zação mais tradicional: o azulejo de padrão. Definiu o quadrado de um azulejo 

como unidade métrica, com os quais se geram módulos de repetição, que no 

entanto nunca formam composições repetitivas (Tipologia 9). Estes módulos 

vão variando em tamanho e são conjugados entre eles com uma dinâmica par-

ticular. Esta variação dentro de um padrão é uma das maiores contribuições 

de Maria Keil, e cria “um contínuo dinâmico, sucessão de diferentes experiên-

cias visuais, certas, por exemplo, com o movimento apressado dos passageiros 

nas estações de metropolitano, adequando-se com rigor o discurso artístico a 

uma funcionalidade prática.” (Henriques & Monteiro, 2005, p.104)

Os revestimentos azulejares da maioria das estações, nas primeiras fases, 

foram concebidos por Maria Keil.

Dentro da lógica de formação de padrões de configuração variável que a 

artista criou, podemos analisar algumas situações específicas. 

Para a estação do Campo Pequeno, Keil concebeu um padrão constituído 

por uma malha de linhas oblíquas de cor ocre com vários ângulos, que ao se 

entrecruzarem formam inúmeros losangos. Na sua maioria, cada losango se 
FIgurA 24 - Maria Keil. Estação Roma do 
Metropolitano de Lisboa. 1972

FIgurA 23 - Maria Keil. Estação Picoas do 
Metropolitano de Lisboa. 1959

FIgurA 22 - Maria Keil. Estação Intendente do 
Metropolitano de Lisboa. 1966
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encontra inscrito num grupo de 4 azulejos. Pontualmente encontram-se lo-

sangos com o dobro da dimensão, ocupando 16 azulejos. A artista combinou 

neste padrão dois tipos de escala.

Na estação do Intendente (FIgurA 22) Maria Keil definiu para estrutura base 

deste padrão um quadrado delineado a preto um pouco mais pequeno que o 

azulejo, assemelhando-se a uma moldura. Este azulejo tem várias variações 

ao longo da superfície: tem também duas variações nas quais o número de 

“quadros”, agora rectangulares, aumenta dentro dos limites de cada azulejo 

— existe uma variação com dois quadros e outra com 5. Podemos denotar a 

distorção horizontal do elemento visual rectangular ao longo do padrão (por 

vezes pontuado por exemplares com uma escala maior, que ocupa 4 azule-

jos). Todas estas variações conjugadas de forma aparentemente aleatória vão 

fazer lembrar ao transeunte uma paisagem urbana, com a representação de 

edifícios e espaços urbanos.

Nos revestimentos de padronagem da estação Picoas (FIgurA 23) foi utili-

zado sempre o mesmo elemento, que sofre várias transformações:  aumenta 

de escala de um para quatro azulejos e sofre uma distensão na vertical, de um 

para dois azulejos. 

A gradação de elementos foi também de algum modo utilizada no padrão 

da estação Roma (FIgurA 24). Linhas diagonais preenchem os azulejos: em al-

guns azulejos preenchem-nos totalmente, noutros estão apenas inscritas num 

arco de circunferência e ainda noutros dentro deste arco de circunferência 

encontra-se apenas uma linha diagonal.

Para além de libertar espaços, os arcos de circunferência vão quebrar a 

austeridade das linhas rectas e criar composições jogando com a rotação dos 

azulejos.

Na estação São Sebastião (FIgurA 20), o motivo desenvolvido no reves-

timento parietal é constituído por vários arcos de curvaturas diferentes, 

assemelhando-se a uma onda. Este motivo inscreve-se num só azulejo, e é 

conjugado na superfície com outra versão em que o motivo sofreu um reflexo, 

com um eixo vertical. A conjugação destas duas versões e a forma dinâmica 

do motivo vão transformar a área onde se encontrava aplicado, dando-lhe 

movimento. Ao longo da superfície podemos ainda encontrar conjuntos de 4 

FIgurA 25 - Maria Keil. Estação Rossio do 
Metropolitano de Lisboa. 1963

FIgurA 26 - Rogério Ribeiro. Estação Avenida do 
Metropolitano de Lisboa. 1959
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azulejos seguindo a Tipologia 6, formando um círculo, que sugere o movimen-

to de uma ventoinha.

Para o revestimento da estação Rossio (FIgurA 25), Maria Keil utiliza um só 

azulejo com linhas rectas inscritas que se cruzam, que funciona sozinho ou 

em conjunto com outro igual, seguindo a Tipologia 4. Pontualmente podem 

ver-se conjuntos de 2x2 azulejos formando formas circulares através da Tipo-

logia 6.

Outros artistas foram convocados para projectar revestimentos cerâ-

micos para estações do Metropolitano de Lisboa, com projectos igualmente 

interessantes.

Como já foi referido, Maria Keil terá referido Rogério Ribeiro para a exe-

cução do revestimento azulejar da estação da Avenida (FIgurA 26). Numa abor-

dagem ao padrão variável semelhante a Keil, o artista conjugou os motivos de 

forma mutável ao longo da parede, dentro da Tipologia 9. Como frisa Rogério 

Ribeiro, “o critério temático ou a escolha dentre as mil possibilidades que a 

posição do azulejo quando se roda permite, entendeu-se como ‘arrumar’ sobre 

um fundo com um determinado ritmo, valores de sugestão tridimensional, no 

sentido de quebrar os extensos metros contínuos de parede” (Monteiro, Botelho 

& Bárbara, 1991, p.56).

Com a preocupação de gerar mais padrões decorativos industriais de 

qualidade gráfica para o revestimento cerâmico e de popularizar este tipo de 

revestimento, que estava a perder força e interesse, a Fábrica ESTACO, Esta-

tuária Artística de Coimbra, lançou em 1966 um concurso, em conjunto com 

o Sindicato Nacional de Arquitectos e a revista ‘Arquitectura’ com o intuito de 

premiar os melhores azulejos de padrão.

Segundo o regulamento do concurso, “os desenhos destinam-se à repro-

dução em azulejos planos na dimensão de 15x15cm; o conjunto, constituído por 

elementos de repetição, deverá ter características especialmente decorativas 

para a utilização em revestimentos de interiores e exteriores. Deverão ser toma-

das em consideração a facilidade e economia de execução industrial do desenho 

proposto” (APUD Henriques, Sousa & Vieira, 2003, p.17).

O regulamento tinha ainda como premissas que o projecto fosse pensado FIgurA 27 - Homero Gonçalves. Padrão desenhado 
para a ESTACO. 1966
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tendo em conta a sua produção dentro do âmbito da indústria moderna, que 

estava a tentar modernizar-se.

O premiado foi Homero Gonçalves. O seu azulejo (FIgurA 27) pode ser com-

binado em múltiplos padrões, podendo contar apenas com a sua rotação, pois 

independentemente da posição em que seja colocado, existe uma ligação com 

os azulejos contíguos (Tipologia 8). Esta solução permite uma fácil e barata 

produção (aliada ao facto de ter apenas duas cores) e uma aplicação variada 

assegurada, dando ao cliente a escolha do padrão que quer seguir. Este pa-

drão foi produzido pela ESTACO e teve uma efectiva aplicação na arquitectura.

Eduardo Nery também participou neste concurso, e a sua proposta tinha 

igual variedade de repetição. À semelhança de Maria Keil, o artista Eduardo 

Nery acreditava que o padrão podia ser mutável, numa variação que transmi-

te ao observador uma sensação de vida e movimento, que “segue” o transeun-

te tanto no seu olhar como no seu andar.

 “O espaço, elemento primeiro da linguagem visual, é tema central na obra 

de Eduardo Nery, referência de imaginário para a sua pintura, matéria prima 

a trabalhar nas suas intervenções artísticas arquitectónicas e urbanísticas.” 

(Henriques, Sousa & Vieira, 2003, p.14)

Com verdadeiro interesse no carácter de metamorfose dos sítios, Nery 

vai usar o espaço para simular perspectivas e volumes no plano, em jogos de 

ilusões geométricos de linguagem Op. 

Nery utiliza, para a construção das suas imagens, lógicas analíticas e 

matemáticas: a Geometria, a perspectiva e a óptica, as quais finaliza com tra-

tamentos visuais frios e rigorosos: traçados geométricos “limpos”, blocos de 

cores lisas, formas contornadas.

As suas obras são, então, jogos mentais de ilusão de espaço ou ausência 

dele, através de sistemas de cores vibrantes e formas despojadas de linhas 

desnecessárias.

A primeira incursão de Nery na azulejaria deu-se com a sua participação 

no concurso acima referido. Apesar de não ter ganho o concurso, recuperou o 

azulejo que desenvolveu para outras aplicações posteriores.

FIgurA 30 - Querubim Lapa, 1967

FIgurA 29 - Querubim Lapa, 1954

FIgurA 28 - Eduardo Nery. Banco Nacional 
Ultramarino, Torres Vedras. 1971
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Trata-se de um único azulejo de variação que permite múltiplas configu-

rações (Tipologia 8) e cujo desenho se forma a partir de uma divisão geomé-

trica do próprio quadrado. Era constituído por um fundo amarelo e barras de 

cor azul paralelas às diagonais do quadrado e dois meios quadrados também 

azuis em dois lados.

É na Agencia do Banco Nacional Ultramarino de Torres Vedras (FIgurA 28) 

que este azulejo vai ser implementado pela primeira vez, na intervenção de 

Nery em 1971/72 em toda a superfície parietal do interior e parte do seu ex-

terior. A sua organização vai marcar percursos e as zonas de maior circulação 

e zonas mais estáticas, adaptando-se à função de cada espaço. Os padrões vão 

ser implementados progredindo ao longo das paredes, moldando-se a elas com 

desenhos e ritmos que se vão sucedendo e alterando (Saporiti, 2000, p.123). 

Toda a parede foi organizada numa sequência ininterrupta de desenhos dife-

rentes, iniciando-se na rua, à entrada da Agência, usando desenhos em forma 

de seta de grandes dimensões, terminando já no seu interior com um padrão 

muito mais concentrado, utilizando pequenos quadrados. Os desenhos de pa-

dronagem tornam-se cada vez mais estáticos, dividindo-se entre o dinamismo 

da rua e a relativa calma do interior (Saporiti, 2000, p.126).

Querubim Lapa é outro dos nomes incontornáveis da arte portuguesa 

do século XX. A sua obra azulejar é variada, podendo dividir-se em três tipos: 

padronagem industrial, painéis artísticos de integração na arquitectura e 

azulejos de carácter experimental não seriados.

O Centro Comercial do Restelo, projecto do arquitecto Raul Chorão Rama-

lho, foi construído em 1954. A Querubim foi pedida uma intervenção azulejar, 

à qual o artista respondeu com a concepção de um conjunto de dois azulejos 

de produção seriada que se podem conjugar em algumas variações, sendo 

possível também formar padrões só com um deles, de Tipologia 5 (FIgurA 29). 

Uns anos mais tarde, em 1968, Querubim volta a conceber um azulejo 

seriado, desta vez com um número de variações mais alargado, em escala e 

em ritmos, apenas a partir de um só azulejo (FIgurA 30).

Os motivos que o constituem foram metricamente pensados, de forma a 

compor continuações com os outros azulejos que o vão circundar, seja qual 

for a direcção da sua rotação.

FIgurA 32 - Padrão concebido nos anos 50 por 
Hansi Stael para a decoração da fachada norte 
do Hotel Ritz, em Lisboa

FIgurA 31 - Padrão concebido nos anos 50 por 
Hansi Stael para a decoração da fachada sul do 
Hotel Ritz, em Lisboa
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Hensi Stäel destacou-se com dois padrões que desenhou para as fachadas 

norte e poente do Hotel Ritz, em Lisboa, no ano de 1958. Um deles é constitu-

ído por um módulo em tons de azul de dois azulejos (FIgurA 31) colocados lado 

a lado, que são quase a imagem espelhada um do outro, e que é colocado sem 

rotação ao longo da superfície (Tipologia 3). O outro tem um módulo de 2x2 

azulejos, de Tipologia 6, mas que com um olhar mais atento se percebe que 

têm todos umas diferenças em relação a cor e distorção do elemento central 

(FIgurA 32).

A intervenção de Júlio Santos (FIgurA33) no edifício projectado pelo arqui-

tecto João Simões em 1950 mostra uma certa inovação para a época. O padrão 

constrói-se com base numa malha diagonal sobre um fundo de quadrados de 

3x3 azulejos. Os quadrados são colocados em xadrez, intercalando azulejos 

lisos azuis claros com quadrados de fundo branco e desenhos figurativos, 

representando figuras características da cidade de Lisboa, como caravelas, 

corvos, âncoras e outros.

Como aplicação prática dos seus ideais, o arquitecto portuense José Car-

los Loureiro concebe um azulejo de padrão a partir do qual fossem possíveis 

várias conjugações de padrão, o que dava ao proprietário da obra — ou a 

quem estivesse incumbido de tal decisão — um leque de escolhas.

Este tipo de padrão, com várias possibilidades de configuração na sua 

aplicação, tornam a sua produção industrial e aplicação facilitadas, e por isso 

“leva-nos a um processo criativo já da área do design” (Henriques, 2000, p.81).

Outra fachada deste arquitecto portuense revestida a azulejos interes-

sante encontra-se nas Torres da Pasteleira (FIgurA 34), sendo o seu padrão, a 

azul escuro e branco, constituído por módulos de 2 azulejos iguais, mas um 

deles tendo rotação de 180o.

Vários arquitectos adoptaram este tipo de azulejos nas décadas de 60 e 

70, pelo que começaram a ter a designação de ‘azulejo de arquitecto’.

Manuel Cargaleiro, para além dos seus painéis cerâmicos artísticos, teve 

também um trabalho prolífero na área azulejar de padrão. Um exemplo da sua 

obra é o revestimento exterior do Centro Comercial Apolo 70 (FIgurA 35), nos 

anos 70, que é confessadamente inspirada nas colchas de retalhos de cariz 

FIgurA 34 - José Carlos Loureiro, revestimento 
das Torres da Pasteleira, Porto. 1964

FIgurA 33 - Júlio Santos, fachada de um edifício 
na rua Sanches Coelho, Lisboa. Anos 50
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tão português que a sua mãe costurava (Burlamaqui, 1996, p.92). Este padrão 

é constituído por um xadrez de quadrados 2x2, que intercala quadrados de 

motivo floral colorido sobre fundo branco com quadrados com um motivo 

geométrico sobre um fundo azul escuro.

Como podemos entender através desta análise, os módulos utilizados na 

azulejaria portuguesa são constituídos, na sua maioria, por conjuntos deno-

minados ‘quadras’, os quais possuem um número par de azulejos de cada um 

dos seus lados (ou que se completa com apenas um único azulejo, o quadrado 

por definição) (Simões & Oliveira, 1997, p.20).

O tipo de padrão que mais se popularizou em Portugal foi, sem dúvida, 

o de módulo o de Tipologia 6, “ocupando por rotação de 90o em torno de um 

dos cantos – centro de rotação – quatro posições” (Simões & Oliveira, 1997, 

p.22). O que caracteriza este módulo de quatro azulejos iguais é a presença 

de dois centros de rotação em cantos opostos, que define uma diagonal de 

simetria.

O segundo tipo de padrão mais utilizado no país foi o constituído por 

um só azulejo que se repete sempre na mesma posição ao longo da superfície 

parietal (Tipologias 1 e 2), sendo grandemente utilizado na azulejaria semi-

-industrial.

Uma das contribuições portuguesas interessantes para o azulejo de 

padrão foi a conjugação de dois ou mais azulejos de forma variável e mutável 

ao longo da parede, criando vários ritmos devido à forma como os azulejos se 

vão agrupando (Tipologia 9).

FIgurA 35 - Manuel Cargaleiro. Revestimento do 
Centro Comercial Apolo 70, Lisboa. Anos 70
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2.3.5 — ELEMENTOS ORNAMENTAIS NA 
AzULEjARIA DE PADRÃO PORTUGUESA

Os elementos de ornamentação utilizados na azulejaria de padrão portu-

guesa foram variados ao longo dos séculos, dependendo dos discursos artísti-

cos em voga ou mesmo das possibilidades financeiras da altura.

 Analisando as componentes ornamentais em alguns momentos da his-

tória, pensamos ser possível encontrar quais foram as mais comuns no desenho 

de padrão, a par com a direcção das linhas de força marcadas por estas.

Os azulejos produzidos pela técnica de ‘alicatado’, os primeiro tipos de pla-

ca cerâmica utilizados na Península Ibérica, eram fabricado a partir de grandes 

placas cerâmicas vidradas lisas, as quais eram recortadas com alicate (FIgurA 35), 

sempre em formas geométricas rectilíneas (de maneira a facilitar o seu cor-

te), o que resultava em painéis de composições a partir de formas poligonais, 

rectangulares, estreladas ou fitomórficas. Estes padrões eram normalmente 

caleidoscópicos, em que os elementos circulavam à volta de um ponto, e cujo 

conjunto circulava depois à volta de outro ponto. Muitas vezes integrava tam-

bém uma fita geometrizada, composta por vários fragmentos, que torneava os 

elementos.

Devido à complexidade de fabrico dos ‘alicatados’, foram desenvolvidos 

outros dois tipos, já de forma quadrada. Tanto os azulejos de “corda seca” como 

os de “aresta” são conhecidos por azulejos “hispano-árabes”. Para além de 

tentarem de alguma forma continuar os padrões dos alicatados, utilizando os 

mesmos elementos geométricos, estes novos azulejos, devido à renovada técni-

ca de produção que permite uma maior liberdade de linhas, vão adquirir novos 

elementos, muitos deles vegetais.

No Paço de Sintra encontram-se azulejos relevados com a representação 

da esfera armilar (FIgurA 36), que era a representação da divisa pessoal do rei. 

Esta ocupa quase toda a totalidade do azulejo, enquadrada por pétalas de flor 

que fazem a ligação ornamental com os outros azulejos, iguais, envolventes.

Após a invenção da majólica, o estilo maneirista ítalo-flamengo que podia 

ser apreciado nas encomendas desse tipo de azulejo foi o adoptado nas primei-

ras produções azulejares portuguesas, por volta de 1560.

FIgurA 35 - Composição geométrica na Sala dos 
Árabes no Paço de Sintra. Proveniência sevilhana. 
Séc. XVI

FIgurA 36 - Esfera armilar. Palácio Nacional de 
Sintra. Séc. XVI
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A padronagem flamenga foi pouco utilizada em Portugal, mas a sua impor-

tância mediu-se pela forma como marcou os padrões dos azulejos neste país 

produzidos, seja na grande utilização da cor alaranjada ou no uso de laçarias e 

outros elementos de inspiração flamenga, como as ferroneries (FIgurA 37) (Meco, 

1989, p.138).  

Um dos principais arranjos do século XVI, azulejos monocromáticos de 

duas cores diferentes colocados em xadrez, vai quebrar visualmente a solidez e 

rigidez dos interiores arquitectónicos da época. Segundo José Meco, esta com-

posição forma ‘um dos efeitos visuais mais fortes e perturbadores entre todas as 

artes ornamentais subordinadas à arquitectura, da qual constitui um poderoso 

factor de dinamização.’ (Meco, 1989, p.24).

Com base nestes arranjos teve origem o enxaquetado, também denomina-

do ‘de caixilho’, no qual este efeito visual da diagonal foi intensificado, devido 

à inserção de estreitas tarjas azulejares intermédias (de cor contrastante e da 

mesma cor do azulejo quadrado, intercalados) e de quadrados pequenos da 

mesma cor que os azulejos ‘normais’ que complementam o desenho. 

Uma versão dos azulejos de caixilho que se pode também encontrar em 

vários locais é o ‘caixilho compósito’ (FIgurA 38), no qual os azulejos brancos 

quadrados são substituídos por azulejos por azulejos ornamentados, usual-

mente com elementos vegetais. As linhas diagonais marcadas pelas tarjas são o 

elemento mais marcante deste tipo de padrão.

O padrão de ponta de diamante (FIgurA 39) utiliza três tipo de azulejo dife-

rentes: em dois deles estão representadas em cada um um tronco de pirâmide 

perspectivada distinta, e o terceiro serve de componente de ligação. Estes tron-

cos de pirâmide (carrés) evocam o efeito dos caixotões de abóbadas e tectos 

que eram utilizados. São decorados com rosetas, pequenas pirâmides e figuras 

geométricas ovais que imitam pedras preciosas (Sabo & Falcato, 1998, p.29). As 

pirâmides e os carrés adquirem a ilusão de sombra e luz devido às cores utili-

zadas nas manchas correspondentes às faces laterais da forma tridimensional 

imaginária: azul mais escuro para zonas de maior sombra e branco para zonas 

de maior iluminação.

Como vimos, na azulejaria de ‘tapete’ os azulejos começaram a ser colo-

cados ortogonalmente, abdicando da sua posição diagonal. Ainda assim, as 

FIgurA 37 - Padronagem monocroma do quarto 
quartel do século XVII

FIgurA 38 - Azulejo de caixilho compósito. Igreja 
Paroquial de São Sebastião, Espinhal. Séc. XVII

FIgurA 39 - Padrão de diamante. Convento de São 
Félix de Chelas, em Lisboa. Séc. XVII
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linhas de força eram diagonais, dadas pelo entrelaçar dos motivos, que ainda 

derivavam da expressão Maneirista, ou eram compostos por desenhos florais 

(principalmente contendo rosas e camélias). Na maior parte das vezes estes 

tapetes eram emoldurados por frisos e cercaduras elaboradas. Estas compo-

sições podem ser denominadas de ‘tapete’ (devido à sugestão de aplicação 

têxtil resultante) ou ‘laçaria e rosas’. “São as composições de grandes tapetes, 

conseguidas com a repetição ritmada de ‘padrões’, aquilo que verdadeiramente 

caracteriza a azulejaria portuguesa do século XVII absorvendo a quase totalida-

de da produção” (Simões & Oliveira, 1997, p.19).

Nas composições em tapete nota-se uma grande influência das expressões 

artísticas das culturas com que os portugueses tiveram contacto: utilizam os 

elementos ornamentais de origem andaluza e ítalo-flamenga e ainda com-

ponentes dos tecidos bordados e dos tapetes dos países do Extremo Oriente, 

ligação que se criou durante os descobrimentos (Saporiti, 1992, p.37).

Esta aculturação alargou-se às relações culturais com regiões do Norte 

da Europa, que trouxe o gosto pelo azul e branco utilizado na Holanda. Até ao 

começo desta dicromia, aproximadamente em 1670, as cores usadas eram va-

riadas, escolhendo os azuis, amarelos, bordeaux e verdes. As cores foram então 

substituídas pelo azul, e para representar as diferentes cores desaparecidas 

utilizava-se o espectro de tons de azul.

No século XVII, os mesmos tons de azul se mantiveram, com um novo esti-

lo de padrões, de carácter decorativo teatral e excessivo. Os motivos utilizados 

eram folhagens, volutas e florões de discurso barroco (FIgurA 42).

Estes novos padrões, de estilo barroco, foram o prenúncio de uma época 

extremamente decorativista, que ficou denominada de o “ciclo de mestres”.

Após este hiato de azulejaria de padrão em Portugal, surge a padronagem 

pombalina, assim denominada pela sua produção aquando da reconstrução da 

cidade de Lisboa por Marquês de Pombal (FIgurA 43). O carácter decorativo utili-

zado é, porém, muito mais simples e despojado do que a anterior padronagem, 

a qual era enaltecida pela riqueza e preenchimento do desenho com inspiração 

têxtil. 

Na padronagem pombalina, os desenhos eram rápidos, de pintura leve e 

espontânea de motivos florais e traçados simples, usando a representação da 

FIgurA 43 - Padronagem pombalina do terceiro 
quartel do século XVIII.

FIgurA 42 - Azuleljos em majólica. Igreja da 
Misericórdia de Arouca. Séc. XVII

FIgurA 41 - Fachada do Museu Nacional Machado 
de Castro, Coimbra

FIgurA 40 - Revestimento azulejar. interior Ermida 
de São Miguel, Casével, Portugal. Séc. XVIII
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sombra em todos os elementos presentes (Meco, 1989, p.143). Os elementos 

utilizados nestes azulejos são linhas diagonais sinuosas, conjugados com orna-

mentações vegetais.

A padronagem pombalina, que devido ao seu carácter leve e despoja-

do originou a sua utilização durante várias décadas, foi sendo cada vez mais 

simplificada, compondo-se já para o seu fim por motivos mais soltos e gráficos, 

quase sempre sobre fundo branco (Meco, 1989, p.145).

No final do século XIX surgem novas fábricas para produção de azulejos, 

na sua maior parte localizadas em Lisboa e na zona Norte do país, de forma a 

dar resposta ao interesse crescente da azulejaria semi-industrial.

Como podemos observar, as técnicas de estampilha (FIgurA 46) e a estampa-

gem mecânica (ou decalcomania) foram as técnicas de fabrico mais aplicadas 

durante este período. A técnica da estampilha possibilitava a produção de 

azulejos policromos de cores vivas e contornos bem definidos, onde a mancha 

de cor tinha um importante papel na composição dos padrões, como se pode 

observar em muitos azulejos semi-industriais estilo Arte Nova e Arte Déco.

A produção de azulejos semi-industriais foi muito marcada pelo estilo Arte 

Nova, ou ‘Art Nouveau’, (FIgurA 45) movimento artístico que surgiu no final do 

século XIX, e tal como o nome indica, tinha a intenção de ser um estilo com-

pletamente novo e que rompesse completamente com os estilos tradicionais 

(Almasqué & Veloso, 2000, p.15).

A Arte Nova rejeitava a linha recta e todos os elementos que reportavam 

para uma volumetria, solidez ou estabilidade. O seu carácter assenta sobre uma 

ilusão de imaterialidade e na sugestão de movimento através do recurso de 

linhas curvas, ondulantes e sinuosas, também conhecidas por ‘linhas de chico-

te’. A sua inspiração fundamental é o elemento feminino, a natureza e todos os 

elementos que sugiram leveza, sensualidade, liberdade e movimento. 

Os azulejos do estilo Arte Nova, em Portugal, tiveram maior produção nas 

fábricas de Sacavém e Desterro, que estavam muito ligadas à produção semi-

-industrial. 

Além destas duas fábricas, existem muitas outras que têm um importan-

te papel no período do movimento Arte Nova, elas são: Fonte Nova, onde a 

FIgurA 45 - Rafael Bordalo Pinheiro. Azulejo Arte 
Nova com gafanhotos e espigas. Cerca de 1900

FIgurA 46 - Azulejo de estampilha. Séc. XIX

FIgurA 44 - Azulejos de meio-relevo. Produzidos 
na Fábrica de Louça de Sacavém. Séc. XX
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sua produção foi maioritariamente dedicada à Arte Nova; Carvalhinho, com a 

produção de azulejos com estampagem mecânica e painéis estampilhados ao 

estilo Arte Nova; Devezas, onde neste período marca a sua presença na pro-

dução de frisos e painéis decorativos, de meio-relevo e pintados pela técnica 

da estampilha, que conferiam motivos gráficos acentuados, onde muitas vezes 

os contornos eram por vezes obtidos deixando um intervalo branco entre as 

várias cores, sendo também uma das fábricas com a produção mais maciça de 

azulejos de fachada (Portela, 2005, p.47); Constância, que não teve uma produ-

ção de grande escala nesta altura, mas de elevado valor; Aleluia, com azulejos 

de revestimento e produção monoporosa; Lusitânia, onde foram produzidos 

azulejos relevados raros através da técnica da tubagem, da autoria de António 

Costa, estilo arte nova, e onde os finos contornos são relevados, não pela utili-

zação de um molde, mas pela aplicação de barro liquido em fio por meio de um 

tubo ou de uma bisnaga; e finalmente Faiança das Caldas da Rainha, com azu-

lejos relevados de inspiração Arte Nova, com técnicas artesanais como pren-

sagem manual do barro vermelho e aplicação manual de vidrados e esmaltes 

coloridos, com efeitos decorativos inspirados em motivos vegetais e animais, 

tendo como autor e principal figura de destaque Bordalo Pinheiro (Almasqué & 

Veloso, 2000, pp.59-68) (FIgurA 45).

Ao mesmo tempo que se produziam obras azulejares historicistas e do mo-

vimento Arte Nova, foi-se desenvolvendo a azulejaria industrializada de estilo 

Arts Deco. Este tipo de gosto foi introduzido como abordagem mais pragmática 

da produção de azulejos a seguir à Primeira Guerra Mundial, desenvolvendo-se 

aproximadamente entre 1920 e 1940, pelo que “a geometrização e a depura-

ção das formas e dos motivos não foram apenas uma preocupação estética, mas 

igualmente um meio de facilitar a sistematização produtiva e a rentabilização 

dos processos de fabrico” (Meco, 1989, p.88).

O estilo Arts Deco veio equilibrar a rigorosa estética do Estilo Internacio-

nal, ainda que tenha as mesmas bases de elementos simples e rígidos, abando-

nando a liberdade sensual da Arte Nova.

As expressões de volume foram abandonadas e foram substituídas por 

elementos gráficos geométricos rígidos e racionais.

Em Portugal, este estilo foi aplicado à azulejaria praticamente só através 

FIgurA 47 - Azulejo semi-industrial Arte Nova. 
Lisboa

FIgurA 48 - Azulejo aerografado Arts Déco. 
Produzido na Fábrica de Louça de Sacavém, 
Lisboa. 1930-40

FIgurA 49 - Azulejo Arts Déco. Produzido na 
Fábrica de Cerâmica Lusitânia, Lisboa. 1930-40
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de duas fábricas: a Fábrica de Sacavém e a Fabrica Lusitânia, que os produzi-

ram através de processos muito distintos. Na Fábrica de Sacavém foi adoptada 

a decoração aerografada (FIgurA 48), o que permitiu sobrepor várias formas 

geométricas nas suas composições com efeitos esbatidos.

Por sua vez, na Fábrica Lusitânia procedeu-se à produção de dois tipos 

de azulejo: azulejos lisos monocromáticos, em conjunto com alguns azulejos 

pintados só na diagonal, que formavam composições dinâmicas; e azulejos de 

decoração relevada, que utilizavam a técnica da tubagem (FIgurA 49), em compo-

sições geométricas e, por vezes, figurativas.

O artista Rafael Bordalo Pinheiro teve uma produção importante na azu-

lejaria de padrão. Vários foram os géneros decorativos que usou nos azulejos, 

sendo-os: ornamentação de padrão, imitação de materiais, letras e algarismos 

em relevo e composições livres, em painéis historiados ou alegóricos.

Dentro dos exemplos de decoração de padrão podemos encontrar cópias, 

em relevo, de exemplares hispano-mouriscos produzidos nos séculos XV e XVI 

(FIgurA 50 E 51) para o Paço de Sintra e para a Quinta da Bacalhoa em Azeitão. 

O estilo manuelino, ligado à temática das descobertas e a um orgulho 

nacionalista, foi também adoptado por Bordalo. Inspirado nos azulejos que 

foram implementados no Paço Real de Sintra — encomendados por D.Manuel I 

—, o artista cria um conjunto de azulejos de relevo com uma esfera armilar no 

centro e folhagens nos quatro cantos, datados de 1890-1900 (FIgurA 52).

Ainda dentro do âmbito dos azulejos de padrão, o seu maior contributo foi 

dado através do estilo Arte Nova, do qual ele foi um dos grandes introdutores 

em Portugal. Tendo tido contacto com peças deste estilo aquando da sua visita 

à Exposição Universal de Paris em que participou, entusiasmou-o a elegância 

das suas linhas sinuosas e quis imprimi-la nas suas peças.

Os azulejos relevados de padrão que concebeu tinha elementos de temas 

naturais, como gafanhotos, rãs, nenúfares, borboletas, cabeças de gato (FIgurA 

53), espigas, papoilas e nabos.

Raul Lino, grande admirador de William Morris,  projectou em 1900 uma 

aplicação de azulejos na casa do pintor Roque Gameiro localizada na Amadora 

(FIgurA 54), em conjunto com o próprio pintor. Neste projecto, recriam padrões 
FIgurA 53 - Rafael Bordalo Pinheiro. Gatos. 
Museu de Cerâmica. 1897

FIgurA 52 - Rafael Bordalo Pinheiro. Esfera 
Armilar. 1890-1900

FIgurA 51 - Rafael Bordalo Pinheiro. Padrão 
Renascença. Sem data

FIgurA 50 - Rafael Bordalo Pinheiro. Padrão 
Renascença. Sem data
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enxaquetados, em consonância com azulejos hispano-árabes e ainda padrões 

de motivos florais estilizados, relembrando a estética da Arts&Crafts (Saporiti, 

1992, p.85).

O artista Rafael Bordalo Pinheiro participou também no revestimento 

azulejar desta casa, contribuindo com azulejos que tinham como motivos nabos 

com as suas respectivas ramificações (FIgurA 55), dispostos no azulejo de modo a 

formarem um padrão quando conjugado com outros iguais.

Após a sua primeira incursão na área dos revestimentos azulejares num 

edifício da Rua Vale do Pereiro, Almada Negreiros realizou mais padrões azu-

lejares, reunindo vários em catálogos para a fábrica Viúva Lamego. Um deles, 

que foi utilizado em cerca de 1960 numa vivenda em Lisboa (FIgurA 20), tem dois 

tons de verde formando losangos intercalados. O carácter diagonal do padrão 

acentua-se com as linhas brancas e verde-escuras diagonais que intersectam 

os losangos. Elementos que invocam desenhos vegetalistas estão contidos nos 

losangos, e a sua posição vertical e horizontal vai contrastar com as linhas 

diagonais do resto dos componentes do padrão. Ainda assim, quando o obser-

vador se coloca a uma certa distância, as linhas diagonais desaparecem e “ficam 

fortemente marcadas faixas horizontais em verde e amarelo, formando gregas” 

(Burlamaqui, 1996, p.38).

Como vimos antes, coube a Maria Keil recuperar o tema vernacular de 

azulejo de padrão, mas “numa perspectiva contemporânea, não pela sua mais 

óbvia lógica de repetição mas pela capacidade de, a partir de um mesmo tema, 

inventar constantes acontecimentos visuais em revestimentos convencionalmente 

repetitivos.” (Henriques, Sousa & Vieira, 2003, p.20)

Nos seus revestimentos para o Metropolitano de Lisboa, a artista utilizou 

para a criação dos seus padrões versáteis vários elementos geométricos com li-

nhas de força tanto diagonais como ortogonais, e que por vezes remetiam para 

utilizações ancestrais na azulejaria portuguesa.

Duas estações de metro ilustram bem a utilização das linhas de força dia-

gonais: Campo Pequeno e Roma.

Na estação do Campo Pequeno (FIgurA 57) o padrão é constituído por uma 

malha de linhas oblíquas de várias amplitudes. Ao se entrecruzarem, formam FIgurA 56 - Almada Negreiros. Revestimento de 
um edifício na Rua Alcolena, Lisboa. 1960

FIgurA 55 - Rafael Bordalo Pinheiro. Casa do 
Pintor Roque Gameiro, Amadora. 1900

FIgurA 54 - Raul Lino. Casa do Pintor Roque 
Gameiro, Amadora. 1900
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losangos que lembram cristais, cada um circunscrito num grupo de 4 ou 16 

azulejos. Os losangos, cujos vértices se encontram na intersecção das linhas, 

transmitem a sensação de tridimensionalidade, quase como se a superfície 

fosse constituída por inúmeras pirâmides encostadas umas às outras. As linhas 

diagonais têm aqui um papel importante na dinâmica das formas.

Na estação Roma (FIgurA 58), várias linhas oblíquas preenchem os azulejos. 

Em alguns azulejos as linhas são em maior número que noutros. Esta variação 

atribui uma sensação de movimento acrescido à parede.

Quanto à utilização de linhas de força ortogonais, as estações Martim Mo-

niz e Arroios são bons exemplos.

Na estação Martim Moniz (FIgurA 59) os azulejos que constituem o padrão 

são constituídos por linhas verticais de várias cores. A maioria tem fundo ama-

relo com bandas verdes ou lilás verticais, que são pontuados por azulejos de 

fundo branco com um círculo colorido (amarelo, verde ou azul) de dois em dois 

azulejos de riscas, formando os vértices de uma malha ortogonal.

Para a estação de Arroios (FIgurA 60) a artista optou por utilizar como base 

um azulejo dividido em várias riscas finas. A conjugação do padrão dá-se com a 

rotação destes azulejos, criando manchas de riscas na vertical ou na horizontal. 

Para além desta marcação de manchas através da posição dos azulejos, a cor 

também as marca: as riscas verde-claro podem ter como fundo o branco ou o 

azul.

Em alguns azulejos foi marcada uma linha num dos limites do azulejo, que 

é utilizada neste padrão para assinalar algumas linhas verticais.

Dois elementos formais que a artista utilizou bastante nas estações de 

metro foram o quadrado e o círculo. 

O quadrado foi utilizado em várias estações, mas vamo-nos deter em duas 

estações: Intendente e Alameda.

Na estação do Intendente (FIgurA 61), a estrutura base para este padrão con-

siste num quadrado delineado a preto um pouco mais pequeno que o azulejo, 

assemelhando-se a uma moldura. Este azulejo tem várias variações ao longo 

da superfície: para além de por vezes aumentar de escala, ocupando 4 azulejos, 

tem também duas variações nas quais o número de “quadros”, agora rectangu-
FIgurA 60 - Maria Keil. Estação Arroios do 
Metropolitano de Lisboa. 1972

FIgurA 59 - Maria Keil. Estação Martim Moniz do 
Metropolitano de Lisboa. 1966

FIgurA 58 - Maria Keil. Estação Roma do 
Metropolitano de Lisboa. 1972

FIgurA 57 - Maria Keil. Estação Campo 
Pequeno do Metropolitano de Lisboa. 1959
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lares, aumenta dentro do azulejo – existe uma variação com dois quadros e ou-

tra com 5. Todas estas variações conjugadas de forma aparentemente aleatória 

vão fazer lembrar ao transeunte uma paisagem urbana, com a representação de 

edifícios e espaços urbanos.

As cores também têm aqui um papel importante. Maria Keil utiliza man-

chas da parede com azulejos a preto e branco, transmitindo mais a ideia de 

desenho, na qual tanto os espaços exteriores como interiores dos rectângulos 

são igualmente perceptíveis, e noutras introduz cores contrastantes (o casta-

nho e o azul turquesa) que, preenchendo as figuras geométricas, vão torná-las 

muito mais evidenciadas.

Na estação Alameda (FIgurA 62) as formas rectangulares foram utilizadas 

fugindo das direcções ortogonais. O seu padrão azulejar é todo constituído por 

rectângulos colocados obliquamente, com ângulos diferentes, o que torna a 

superfície bastante dinâmica, como se estivesse em movimento. Os rectângu-

los vão-se estreitando e apertando e cada azulejo vai contendo cada vez mais 

elementos. Visualmente, estas diferenças criam uma ondulação na parede, 

acentuada pelos tons dos verdes utilizados, que escurecem à medida que os 

rectângulos se estreitam.

O círculo foi utilizado de forma interessante nas estações Entrecampos, 

Picoas, Anjos e Areeiro.

Para a estação de Entre Campos (FIgurA 63), Keil conjugou no padrão do re-

vestimento azulejar o circulo juntamente com o quadrado. Estes contêm ambos 

linhas cruzadas – no caso dos quadrados estas são as suas diagonais, no caso 

das circunferências as linhas são paralelas aos limites do azulejo. Os círculos 

aqui colocados vão quebrar os elementos angulares rigorosos que são transmi-

tidos pelos limites do azulejo e pelos quadrados desenhados.

 Em Picoas (FIgurA 64) foi utilizado sempre o mesmo elemento que, não 

sendo totalmente circular, tem linhas curvas dadas por arcos de circunferência. 

Este elemento sofre várias transformações: aumenta de tamanho de um para 

quatro azulejos e sofre uma distensão na vertical, de um para dois azulejos. 

A estação Anjos (FIgurA 65) conjuga um padrão geométrico com pequenos 

painéis figurativos. Nesta estação utilizou um padrão assente em círculos, com 

FIgurA 64 - Maria Keil. Estação Picoas do 
Metropolitano de Lisboa. 1959

FIgurA 63 - Maria Keil. Estação Entre Campos do 
Metropolitano de Lisboa. 1959

FIgurA 62 - Maria Keil. Estação Alameda do 
Metropolitano de Lisboa. 1972

FIgurA 61 - Maria Keil. Estação Intendente do 
Metropolitano de Lisboa. 1966
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dois tons de azul no seu interior. O fundo do azulejo varia entre azul e branco. 

Os círculos aqui não variam de escala nem sofrem deformações: são todos colo-

cados lado a lado seguindo a malha ortogonal dada pelos limites quadrados dos 

azulejos. Ao longo da superfície a artista introduziu painéis com motivos com 

bastante dinâmica, inspirados nas barras Arte Nova que eram colocadas em 

edifícios. Estes rectângulos contêm representações estilizadas de cardos, por 

vezes floridos, que criam um bom diálogo com o resto da superfície (Pereira, 

1995, p.19).

Na estação Areeiro (FIgurA 66) muitas são as linhas que serpenteiam como 

fitas nas paredes revestidas a azulejo. Cada azulejo deste padrão contém meta-

de de uma curva da “fita”. Em alguns azulejos duas destas metades cruzam-se, 

fazendo com que estes azulejos se tornem parte de duas fitas simultaneamente, 

e consequentemente apertando o padrão. Estas linhas fitomórficas são verdes, 

e estão sobre um fundo branco ou um fundo azul. A cor do fundo vai definir 

manchas quando agrupados por cores. Aqui Keil optou por colocar os azulejos 

de fundo igual em coluna, tornando as verticais mais marcadas.

O interesse de Maria Keil pelas técnicas e elementos formais empregados 

ao longo da história da azulejaria portuguesa foi traduzido em algumas esta-

ções. A artista invocou a utilização do enxaquetado, da ponta de diamante, da 

esfera armilar, das albarradas e dos azulejos hispano-mouriscos.

Na estação Parque (FIgurA 67) a intervenção de Maria Keil teve como ponto 

de referência os azulejos enxaquetados, muito utilizados em Portugal na 

segunda metade do século XVI e primeira metade do século XVII. Utilizou para 

tal como módulo o triângulo, no qual este ocupa um só azulejo ou é distendido 

até ocupar dois, na vertical. O triângulo é dividido em dois através da cor, que 

do lado esquerdo é mais escuro — utiliza a cor ocre, enquanto que o lado mais 

claro é branco. A ideia de sombra é dada pelo elemento mais escuro, e os triân-

gulos de ponta invertida, os que utilizam o preto e o verde escuro, transmitem 

a ideia de fundo, acrescentando um outro nível de profundidade à composição.

Maria Keil teve como intenção transmitir uma tridimensionalidade no 

revestimento da estação Praça de Espanha (antiga Palhavã) (FIgurA 20), à se-

melhança dos azulejos de padrão “ponta de diamante” do século XVI. Para tal 

dividiu cada azulejo em várias cores, de forma a parecer que cada cor transmi-
FIgurA 67 - Maria Keil. Estação Parque do 
Metropolitano de Lisboa. 1959

FIgurA 66 - Maria Keil. Estação Areeiro do 
Metropolitano de Lisboa. 1972

FIgurA 65 - Maria Keil. Estação Anjos do 
Metropolitano de Lisboa. 1966
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te uma intensidade diferente de luz (o branco e o amarelo dão a sensação de 

maior intensidade, enquanto que o cinzento e o verde escuro dão a sensação 

de maior sombra. O espaço com maior nível de sombra é pintado a preto, e 

encontra-se no centro do azulejo, para onde convergem todas as outras “faces” 

da pirâmide imaginária. Por vezes este quadrado encontra-se deslocado para 

um dos limites do azulejo, e o tamanho das “faces” assim varia. 

A abordagem nos Restauradores (FIgurA 69) teve não só um, mas dois ele-

mentos com referência a tipos de ornamentos utilizados no passado: a ponta de 

diamante (séculos XVI e XVII) e as albarradas — vasos floridos que eram uti-

lizadas no século XVIII como alusão ao paraíso —, ambos pontuando a super-

fície de forma a contrastar com o padrão de fundo. Este padrão-base relembra 

um labirinto, e é constituído por dois tipos de azulejos: um deles tem 4 linhas 

paralelas desenhadas com espaçamentos iguais (de cor azul ou lilás) sobre um 

fundo branco, enquanto que no outro estas 4 linhas sofrem uma quebra numa 

das diagonais do azulejo, formando um ângulo recto. 

Os revestimentos da estação do Marquês de Pombal (FIgurA 70) têm como 

motivo principal uma espiral que remete para a esfera armilar, utilizada no pas-

sado nos primeiros exemplares encontrados em Portugal, fabricados no século 

XVI e que se encontram no Palácio Nacional de Sintra, na Sala de Dom Sebas-

tião. Este motivo é utilizado ocupando um ou 4 azulejos, na sua maior parte 

utilizando a cor azul claro ou verde-alface sobre um fundo azul eléctrico, mas 

tendo uma versão que vai pontuando o painel azulejar com o motivo azul claro 

sobre fundo branco, que sobressaem na superfície azul.

A esfera armilar é também uma referência no padrão da estação Rossio 

(FIgurA 71). Durante a construção desta estação vários foram os artefactos de 

épocas passadas encontrados (vestígios da cidade romana, da cidade moura e 

dos destroços do Hospital de Todos-os-Santos que ruiu no terramoto de 1755), 

pelo que Keil quis também redescobrir uma técnica há muito não utilizada: a 

técnica da corda-seca, utilizada nos azulejos hispano-mouriscos. Nestes azu-

lejos a artista exagera nos espaços isoladores dos pigmentos, que utiliza aqui 

como próprio desenho das figuras, “numa abstracção geométrica e decorativa 

de círculos raiados e polígonos estrelados, citando claramente temas mudéjares 

dos primeiros azulejos hispano mouriscos.” (Pereira, 1995, p.19)

FIgurA 68 - Maria Keil. Estação Praça de Espanha 
do Metropolitano de Lisboa. 1959

FIgurA 69 - Maria Keil. Estação Restauradores do 
Metropolitano de Lisboa. 1959

FIgurA 70 - Maria Keil. Estação Marquês Pombal 
do Metropolitano de Lisboa. 1959

FIgurA 71 - Maria Keil. Estação Rossio do 
Metropolitano de Lisboa. 1963
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No Intendente a artista também utilizou a técnica da corda seca para a 

marcação dos elementos rectangulares que cunham a parede.

Por seu lado, o revestimento do artista Manuel Cargaleiro para a estação 

Colégio Militar (FIgurA 72) partiu de dois tipos de azulejo utilizados séculos 

atrás: o azulejo de figura avulsa e o padrão de ponta de diamante. O azul e 

branco são escolhidos como cores únicas (com poucos apontamentos em 

amarelo), com intenção de também remeter para uma época passada, em que o 

azulejo se limitava a estas duas cores. Os vários tons de azul são colocados para 

transmitir a ideia de tridimensionalidade através das suas sombras e reflexos 

de luz. Cada interior destes quadrados tem um motivo diferente, à semelhan-

ça dos azulejos de figura avulsa, utilizados maioritariamente no século XVII. 

(Pereira, 1995, p.88).

A intervenção plástica de Ângelo de Sousa na estação Baixa-Chiado (FIgurA 

73), projectada pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira, concentra-se nos dois acessos 

para a rua, não interferindo nas zonas de embarque, que estão completamente 

revestidas por azulejos de almofada brancos. Com apenas 3 tipos de azulejos o 

artista compõe uma grande variedade de signos soltos desenhados a dourado, 

usando as linhas rectas e quartos de círculos.

O azulejo modular desenvolvido por Homero Gonçalves para o concur-

so da ESTACO (FIgurA 74) contém um motivo que tem como base três arcos de 

circunferência, dois simétricos e um contracurvado no meio, limites estes que 

separam as duas cores que o compõem (cinzento e vermelho), criando uma 

relação de positivo-negativo.

Vários arquitectos adoptaram os azulejos de padrão — desenhados por 

eles próprios — nas décadas de 60 e 70.

O padrão desenvolvido por José Carlos Loureiro (FIgurA 75) para um edifício 

seu no Porto está dividido em duas cores, azul e branco, através de uma linha 

diagonal abaulada, o que cria padrões que lembram escamas.

António Sérgio Menéres desenhou um padrão para um projecto de sua 

autoria, a Estação de Pilotos no Porto de Leixões. O módulo utilizado tinha 

como motivos um quadrado dentro de outro quadrado, intercalando em xadrez 

com um módulo com as cores trocadas, como se fosse o seu negativo. No seu 
FIgurA75 - Arquitecto José Carlos Loureiro. Porto. 
1958

FIgurA 74 - Homero Gonçalves. Padrão desenhado 
para a ESTACO. 1966

FIgurA 72- Manuel Cargaleiro. Estação Colégio 
Militar do Metropolitano de Lisboa. 1988

FIgurA 73 - Ângelo de Sousa. Estação Baixa-
Chiado do Metropolitano de Lisboa. 1998
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projecto seguinte, em parceria com Duílio Silveira (FIgurA 76), os elementos que 

utiliza são mais orgânicos: os motivos impressos neste módulo permitem uma 

ligação entre todos, através de elementos que fazem lembrar fitas ondulantes e 

que dão movimento à superfície.

O arquitecto Fernando Bento tem uma obra na Rua do Carvalhinho (FIgurA 

77), datada dos anos 60, cujos azulejos são todos iguais. Estão divididos na dia-

gonal através de uma linha que separa um lado azul de um lado branco. Estes 

azulejos conjugam-se em módulos grandes, de 4x4 azulejos e formam losangos.

A afluência do regresso à utilização do azulejo como revestimento, já mo-

dernizado, foi continuada no revestimento do edifício da Reitoria da Univer-

sidade de Lisboa. Entre 1952 e 1961 foram construídos os três edifícios que 

compunham a Alameda da Universidade, projectados pelo arquitecto Porfírio 

Pardal Monteiro (1897-1957): a Faculdade de Direito (concluída em 1957), a 

Faculdade de Letras (concluída em 1959) e a Reitoria (concluída em 1961).

Este arquitecto, como vimos no seu anterior projecto de um prédio de 

residência na Rua do Vale do Pereiro, já se sentia despertado para a renovação 

desta tradição secular que é o azulejo, e voltou a usar este tipo de revestimen-

to nesta obra, colaborando de novo com Almada Negreiros. A intenção desta 

colaboração era de revestir todos os três edifícios, mas tal não aconteceu. Só 

mais tarde, em vez dos azulejos inicialmente previstos, foi implementada uma 

intervenção do designer gráfico suíço Fred Kradolfer (FIgurA 78).

Kradolfer inspirou-se nas composições em xadrez e enxaquetados do sé-

culo XVI, modernizando-as, tornando a sua obra “um dos exemplares mais inte-

ressantes da azulejaria de fachada contemporânea” (Almasqué & Veloso, 1991, 

p.65). A malha quadrangular definida pelos elementos foi a base utilizada pelo 

autor, marcando as verticais e acentuando e dinamizando as janelas, usando 

azulejos em tons de azuis e branco, alguns monocromáticos e outros com duas 

cores, com uma diagonal a separá-las.

Ao prolifico designer, ilustrador e artista Ivan Chermayeff foi encomenda-

do o projecto para o revestimento do Oceanário, que foi construído no âmbito 

da Exposição Universal de 1998 que teve lugar em Lisboa (FIgurA 79).

A fachada em questão tem dimensões muito grandes, e é alvo de observa-

FIgurA 77 - Arquitecto Fernando Bento. Porto, 
Rua do Carvalhinho. Anos 60.

FIgurA 78 - Fred Kradolfer. Revestimento da 
Reitoria da Universidade de Lisboa. 1961

FIgurA 76 - Arquitecto António Sérgio Menéres. 
Estação de Pilotos do Porto de Leixões. 1966
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dores a várias distâncias, desde um ponto mais distante até a uma proximidade 

considerável. Chermayeff resolveu o problema projectando uma imagem que 

representa animais marinhos (temática adequada ao edifício em questão) utili-

zando o elemento quadrangular que é o azulejo como pixel, elemento formador 

da imagem computacional. Os azulejos utilizados como unidades geradoras 

da imagem são azulejos com decoração geométrica abstracta (produzidos na 

Fábrica de Cerâmica Constância utilizando a técnica da estampilha) com as 

cores azul e branco. O nível de preenchimento dos motivos geométricos azuis 

vai permitir terem uma leitura, à distância, desde o azul escuro (equivalente 

ao máximo de sombra) até ao branco total (a luz máxima) (Henriques, 2000, 

p. 218).

Através de um programa de computador, foi possível tornar a conjugação 

dos azulejos abstractos  — que, de perto, são percepcionados como azulejos de 

padrão com um carácter de tradição tão portuguesa — a serem percepcionados 

como figuras marinhas à distância.

Ao longo das décadas da utilização do azulejo de padrão, foram introduzi-

dos neste vários modelos de elementos ornamentais. 

Como pudemos analisar, ao longo da história os ritmos de linhas de força 

diagonais dadas pela disposição dos elementos dentro do quadrado azulejar 

(ou mesmo pela posição oblíqua do mesmo), estiveram sempre presentes na 

azulejaria não figurativa, “assumindo-se como um dos factores mais importantes 

do papel transformador desempenhado pela azulejaria em Portugal.” (Meco, 

1989, p.25). 

Os elementos vegetalistas têm também uma grande presença na azuleja-

ria, podendo observar-se a sua figuração em muitos dos estilos artísticos.

Os componentes de forma circular (incluindo arcos de circunferência) são 

transmitidos durante todas as épocas de forma directa ou através de elementos 

que aludem a essa forma, tendo uma grande importância na azulejaria portu-

guesa.

FIgurA 79 - Ivan Chermayeff. Fachada do 
Oceanário de Lisboa. 1998
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2.3.6 — A APLICAÇÃO DOS PADRõES NA 
ARqUITECTURA

A aplicação de azulejos nas fachadas dos edifícios tem tido ao longo dos 

tempos, como na actualidade, um papel fulcral na arquitectura e na sua desma-

terialização visual da superfícies arquitectónicas. 

Tendo em vista a própria transformação do espaço, através da criação de 

um novo imaginário, a colocação de azulejos nas fachadas concebe na arquitec-

tura uma nova tridimensionalidade, com novas proporções (Meco, 1989, p.19).

 Desde cedo os ceramistas e ladrilhadores portugueses se aperceberam 

da importância da geometrização do espaço, o que lhes possibilitou realizar a 

desconstrução da estrutura real de um edifício, dando-lhe novas proporções. 

 Os azulejos, com as suas formas regulares, maioritariamente quadra-

das, criam malhas e grelhas que têm um forte impacto na leitura dos projectos 

de arquitectura. O uso de uma grelha ortogonal ou diagonal tem grande impacto 

na percepção dos edifícios e suas fachadas. Quando os azulejos são colocados 

diagonalmente são capazes de cortar a verticalidade dos edifícios, caracteri-

zando-os com uma nova escala visual, perspectiva, proporção e espacialidade 

(Santos, 2009, p.136), enquanto que se forem colocados ortogonalmente vão 

acentuar as suas linhas horizontais e verticais. Muitas vezes se pode constatar 

que, para contrariar a colocação ortogonal dos azulejos, que é mais acessível em 

termos práticos, as linhas de força utilizadas nos padrões são diagonais.

“A Arquitectura é uma arte porque os homens (ou pelo menos 

certos homens) com a sua inata tendência para emprestarem a tudo 

o que os cerca beleza e expressão, procuram proporcionar os ele-

mentos criados e modificados por necessidades técnicas, agrupá-los 

de maneira a conseguir certos efeitos, aperfeiçoar-lhes as formas, e, 

finalmente, completá-los com decorações apropriadas. Pretendem, com 

essa intervenção, como que espiritualizar esses elementos, dando-lhes 

qualidades emocionais que eles, por si sós, em geral, não possuem” 

(Amaral, 1942, p.123).

FIgurA 80 - Azulejos semi-industriais de 
estampilha, Cacia.

FIgurA 81 - Azulejos semi-industriais de estampilha, 
Lisboa.
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Quando vistos de longe, os revestimentos padronizados podem estabe-

lecer um importante diálogo com o edifício arquitectónico. Se as proporções 

forem adequadas e não se criarem conflitos com o projecto de arquitectura, 

os revestimentos padronizados criam de certa forma uma textura que não se 

impõe e gera um diálogo harmonioso com o edificado e os espaços adjacen-

tes. Se porventura os padrões forem demasiado grandes (FIgurA 83) (criando 

um carácter impositivo), ou se se recorrer à utilização de formas diagonais 

ou ortogonais com linhas demasiado fortes, originam-se tensões com arqui-

tectura, não existindo um ajustamento correcto à proporção dos elementos 

arquitectónicos.

As diferentes escalas e padrões dos azulejos possibilitam aos arquitec-

tos compensar alguns erros, como a dimensão real dos edifícios. A utiliza-

ção de uma malha normalizada, com a colocação de azulejos nas fachadas, 

permite o enclausuramento de um edifício no seu todo, unificando-o a nível 

arquitectónico (Meco, 1989, p.25).

Por vezes são utilizados dois padrões na superfície (FIgurA 82), divididos 

em bandas horizontais, em que o padrão que está acima é bastante mais dis-

tendido: esta técnica de ilusão visual tem como objectivo compensar os erros 

de paralaxe praticados pela visão, que reduz a dimensão real dos elementos 

à medida que a distância ao espectador aumenta. Este tipo de aplicação teve 

grande presença nas igrejas por volta do século XVII.

 Todos estes elementos são importantes na construção da escala 

visual, de modo a se encontrar a proporção certa e não diminuir o valor das 

formas arquitectónicas. De igual modo, estes elementos não se devem deixar 

dominar por completo pela arquitectura. 

 São múltiplas as variações que podemos encontrar no exterior dos 

edifícios, seja com fachadas completamente revestidas a azulejo, seja parcial-

mente, alternando com planos pintados, com áreas de pedra ou estuque.

ESCALA DO PADRÃO DOS AzULEjOS E EqUILÍBRIO COM A FACHADA

FIgurA 83 - Almada Negreiros. Revestimentos de 
padrão do edifício na Rua do Vale do Pereiro, Lisboa, 
1949

FIgurA 82 - Claustro Convento da Conceição, Beja. As 
composições enxaquetadas têm escalas diferentes 
entre a parte de cima e a parte de baixo.
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Os azulejos, através das suas unidades modulares com diferentes padrões, 

estabelecem nas fachadas diferentes diálogos, ritmos e composições. As suas 

linhas estruturais têm um forte impacto na arquitectura, definindo novos equi-

líbrios compositivos (Quintas, 2009, pp.80-81).

 O efeito diagonal das linhas dos azulejos nas fachadas, exponenciado 

nas composições denominadas por enxaquetadas, entra em conflito com as 

linhas verticais e horizontais muito rígidas da arquitectura, originando novas 

dinâmicas e quebrando a ideia rígida, densa, e fechada apresentada pelos 

espaços arquitectónicos (Meco, 1989, p.24).

 Os padrões podem conter mais ou menos informação ornamental e 

isso afecta grandemente a forma como o observador os percepciona (FIgurA 84 E 

85).

 Quando os elementos decorativos estão muito condensados num só 

azulejo, o observador vai ler o quadrado como um todo, já que a leitura dos 

elementos individuais é difícil. Assim, as fachadas tornam-se um grande pane-

jamento de elementos não contrastantes, onde o observador sente o azulejo 

mais do que o descortina.

 Nos azulejos com padrões mais simples, com os elementos mais defi-

nidos e afastados (ou com maior contraste), a fachada torna-se, aos olhos do 

observador, mais dinâmica porque estes elementos vão ter mais vigor enquan-

to componentes de formação de forças e padrões.

 Os azulejos têm uma autonomia plástica face à arquitectura. Os azule-

jos de remate (FIgurA 86), que delimitam os elementos arquitectónicos para os 

separar do azulejo de padrão utilizado na fachada, tentam colmatar esse facto, 

permitindo deste modo um diálogo de transição entre as duas disciplinas. 

Geralmente estas peças têm uma forma e estética própria que as diferencia de 

todas as outras, demarcando este espaço visual distinto.

DIáLOGO ENTRE AS COMPONENTES DE ORNAMENTAÇÃO 

DO PADRÃO E FACHADA

FIgurA 84 - Azulejos semi-industriais, Lisboa. 
Construção recente.

FIgurA 85 - Azulejos semi-industriais, Viseu. O 
padrão da esquerda é mais ‘fechado’ que o da 
direita

FIgurA 86 - Friso nos mesmos tons do padrão 
de revestimento, contornando os recortes da 
cantaria. Vila Franca de Xira.
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O azulejo desempenhou um papel preponderante na arquitectura por-

tuguesa, sempre na procura da desmaterialização visual das superfícies, de 

forma a transformar os próprios espaços onde este se inseria. A ornamenta-

ção azulejar era produzida de forma a criar novos espaços ilusórios, dando às 

superfícies parietais (e por vezes ao tecto) uma nova dimensão falaciosa. Para 

a criação destes revestimentos, a arte azulejar absorveu várias inspirações: “da 

arquitectura, a organização estrutural, a noção de espaço e o papel dos supor-

tes e das superfícies, das artes eruditas, o sentido de proporção, a construção 

ilusória da perspectiva e da representação tridimensional do espaço fictício; da 

arte mourisca, o sentimento das superfícies inteiramente decoradas e o conheci-

mento geométrico das formas, fundamental na decomposição e recomposição do 

espaço” (Meco, 1989, p.19).

Para além dos painéis figurativos, muito utilizados na azulejaria portu-

guesa ao longo dos séculos onde espaços fantasiosos eram desenhados sobre o 

azulejo, a azulejaria de padrão tem também aqui um papel importante, dotan-

do as superfícies de uma nova espacialidade arquitectónica (FIgurA 87).

 A incidência solar sobre os azulejos também gera a desmaterialização 

visual das fachadas (FIgurA 89), até nos revestimentos com azulejos lisos. Este 

efeito visual depende de muitos factores, tais como a localização geográfica, o 

espaço que os circunda, as cores, texturas e padrões dos azulejos, as diferentes 

incidências de luz (que variam ao longo do dia e do ano), e as condições atmos-

féricas. Quando são projectados focos luminosos (sejam solares ou artificiais) 

sobre azulejos colocados em superfícies planas, a luz reflectida não só unifica 

essas superfícies azulejares como as desmaterializa, propagando ao mesmo 

tempo ainda mais a luz, modelando a textura das fachadas e influenciando a 

cor percepcionada pelo espectador (Carchia & D’Angelo, 1999, pp.161-162). Já 

em superfícies curvas, o azulejo acentua ainda mais a curvatura, sendo que a 

luz é reflectida de uma forma única, em cada um dos azulejos. 

DESMATERIALIzAÇÃO VISUAL DA SUPERFÍCIE PARIETAL

FIgurA 89 - Azulejos semi-industriais, Lisboa. 
Construção recente.

FIgurA 88 - Azulejos semi-industriais, Lisboa. 
Construção recente.

FIgurA 87 - Azulejos semi-industriais de estampilha, 
Lisboa. Alusão à tridimensionalidade.
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AzULEjOS DE RELEVO2.4

Os azulejos de relevo possibilitam a criação de jogos visuais servindo-se 

da sua terceira dimensão, que os azulejos lisos não permitem. 

Através das suas relevâncias, os azulejos vão adquirir efeitos bastante 

curiosos que vão permitir que a sua ornamentação se baseie nelas, e não na 

sua pintura. Desta forma, o azulejo pode ser monocromático e ainda assim 

ter impressos os elementos decorativos.

Mesmo nos casos em que o azulejo de relevo é policromático (FIgurA 90), a 

maior parte das vezes é o relevo que dá sentido ao desenho.

Os efeitos provocados pela incidência da luz, através das suas reflectân-

cias e sombras, imprimem neles um carácter cinético que anima a fachada 

onde são colocados.

O brilho do azulejo, provocado pelo seu vidrado (FIgurA 91), adquire carac-

terísticas de reflectância que dão às superfícies um aspecto ambíguo, “pois elas 

acabam por proporcionar a sugestão de um espaço virtual, situado para além do 

físico, sendo este delimitado pelos paramentos” (Quintas, 2009, p.80).

O ‘deslumbramento caleidoscópico’ destes brilhos, provocado pelos re-

flexos lumínicos sobre o vidrado que reveste a fachada azulejar, vai-se intensi-

ficar no caso dos azulejos de relevo. Os vários desdobramentos da superfície 

deste tipo de azulejo, com os seus elementos curvos côncavos ou convexos, 

faces rectas fazendo vários tipos de ângulos, e diversos tipos de pormenores, 

vão dispersar os reflexos de maneiras diferentes (FIgurA 92). Têm uma menor in-

tensidade do que os azulejos lisos devido a essa dispersão de raios reflectidos, 

o que vai diminuir o risco de encadeamento aos transeuntes.

A luz incidente sobre a fachada, para além dos reflexos, vai criar som-

bra, tanto sombra própria nas faces que estão posicionadas contrariamente 

ao raio luminoso, como sombra projectada, que se “verifica numa superfície 

2.4.1 — CARACTERÍSTICAS ATRACTIVAS 
NOS AzULEjOS DE RELEVO

FIgurA 91 - Azulejos semi-industriais, Lisboa. 
Produzidos por Fábrica de Loiça de Sacavém. 
Finais séc. XIX, inicios séc. XX.

FIgurA 90 - Azulejos semi-industriais, Arte Nova, 
Porto. Finais séc. XIX, inicios séc. XX.
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virada para a luz no caso em que os raios luminosos são impedidos de a atin-

girem devido à existência, entre a superfície e a fonte de raios luminosos, de 

qualquer obstáculo” (Gill, 1989, p.10).

A direcção de onde vem a luz delimita e intensifica os relevos e determi-

na zonas de claridade e zonas de sombra, criando um carácter cenográfico 

que pode ser mais ou menos dramático, tal como na encenação do espaço na 

arte do teatro (Souriau, 1990, p.962).

As sombras desenham (FIgurA 93) portanto, as formas dos objectos tridi-

mensionais, cujo volume é quase imperceptível se a luz que incide for toda 

por igual com a mesma intensidade.

As fachadas revestidas com azulejos relevados adquirem, assim, uma 

animação de volumes ao longo do dia (que dependem também das condições 

atmosféricas) que deriva dos elementos em alto e baixo relevo que compõem 

o motivo.

O interesse táctil amplificado pelo relevo nos azulejos adiciona valor a 

este tipo de azulejos. A palpabilidade, como foi visto no primeiro capítulo, é 

um meio de percepção dos objectos através do qual a sua informação textu-

ral é apreendida, actuando de forma complementar à visão. Enquanto que 

as sombras e reflexos podem distorcer e jogar com os elementos, através da 

tactilidade temos uma percepção mais real destes.

Com os relevos nos azulejos de fachada, é possível sentir, literalmente, 

os elementos decorativos (incluindo, portanto, as pessoas com deficiência 

visual), compreendendo a superfície arquitectural de outra forma.

Outra forma de evidenciar os elementos relevados num azulejo é através 

da aplicação de vidrado colorido transparente. Muito usado no século XIX, 

esta técnica permite que os relevos não tenham que ter diferenças de altura 

muitos grandes para serem notados. Este tipo de vidrado é muito fundente 

ao ser cozido, concentrando-se na sua maior parte nas depressões do relevo. 

Esta aglomeração vai concentrar também a maior parte da cor, tornando as 

depressões mais fundas detentoras de um tom mais escuro que na restante 

superfície do azulejo. As partes mais elevadas do relevo, juntamente com as 

arestas mais afiadas, têm tons mais claros da cor do vidrado.

FIgurA 93 - Azulejos semi-industriais, Espinho. 

FIgurA 92 - Azulejos semi-industriais, Lisboa. 
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Outro dos aspectos interessantes do uso de relevos em azulejos de 

revestimento de padrão são os jogos de perspectiva (FIgurA 94). Enquanto 

que nos azulejos lisos a única mutação visual que acontece aos olhos de um 

transeunte quando passa de um lado ao outro da fachada, mudando conti-

nuamente a sua perspectiva, é a dilatação ou contracção do padrão, no caso 

da utilização de relevos é possível jogar com esses diferentes pontos de vista 

desdobrando os azulejos em faces com várias formas ou cores, criando uma 

surpresa ao observador.

FIgurA 94 - Azulejos semi-industriais, Espinho. 
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Em Portugal, só esporadicamente a arquitectura utilizou azulejos relevados 

de repetição. Utilizaram-se no Palácio Real de Sintra no início do século XVI, 

com exemplares importados de Sevilha e, já em pleno século XIX, com azulejos 

de padrão para fachada, produzidos por fábricas do norte do país (Gaia) ou, 

na transição para o século XX, com Rafael Bordalo Pinheiro, na sua fábrica em 

Caldas da Rainha, em motivos fitomórficos e animalescos, dentro de um espírito 

Arte Nova (Lapa, Henriques & Meco, 1994, p.12).

Entendemos ser pertinente classificar os azulejos relevados em três ver-

tentes: conforme o número de cores utilizadas (monocromáticos ou policromá-

ticos), tipo de vidrado (opaco ou colorido transparente) e tipo de relevo (meio-

-relevo ou alto-relevo).

A cada um dos exemplos que vamos descobrindo ao longo da história vai 

ser adicionada a classificação (cuja legenda se encontra ao lado deste texto).

A existência de azulejos em relevo em Portugal começou por se dar com a 

chegada dos azulejos hispano-mouriscos. Devido à dificuldade de produção dos 

alicatados e consequente valor elevado, no último quartel do século V os oleiros 

encontraram a solução de recortar as placas cerâmicas antes de estas serem 

cozidas, sempre de forma quadrangular. Estas placas eram decorados de forma 

a imitar o mosaico, desenhando com esmaltes de multiplas cores Para separar 

os esmaltes coloridos, usavam a técnica da “corda seca”, em que os contornos 

eram feitos a pincel com cor de manganês, negra, dissolvida em óleo de linhaça. 

No forno, estas linhas de contorno constituíam uma pequena barreira. Depois 

da cozedura, estes contornos contrastavam com os esmaltes de cores, que eram 

brilhantes e com algum relevo. 

Já no final do século XV, a técnica simplificou-se, de forma a evitar o emba-

raço de passar o desenho para o azulejo. Começou-se a imprimir o desenho com 

um molde, possivelmente de madeira, no barro ainda mole, encovando espaços 

limitados por arestas — daí o nome desta técnica, chamada de “aresta” ou “cuen-

2.4.2 — AzULEjOS RELEVADOS EM PORTUGAL
LEGENDA

POLICrOMáTICO

VIDrADO COLOrIDO 
TrAnSPArEnTE

ALTO-rELEVO

MOnOCrOMáTICO

VIDrADO OPACO

MEIO-rELEVO

FIgurA 96 - Azulejos hispano-mouriscos. Século 
XVI. Origem: Sevilha. Técnica de ‘aresta’.

FIgurA 95 - Azulejos hispano-mouriscos. Século 
XVI. Origem: Sevilha. Técnica mista: de ‘aresta’ e 
‘corda seca’
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ca”. Os azulejos de “corda seca” (FIgurA 95) juntamente com os de “aresta” (FIgurA 

96) são conhecidos por azulejos “hispano-árabes”, e foram utilizados até meados 

do século XVI.

Tanto os azulejos de aresta como os de corda seca fendida têm um fraco re-

levo, dado pelas técnicas utilizadas no seu fabrico. Nestes casos o relevo não tem 

mais do que 1 a 2mm entre os relevos mais salientes e as superfícies de cor.

Este delicado relevo só vai ser quase notado ao toque, ainda que visualmen-

te também seja possível observar os limites que balizam as cores, sejam linhas 

em relevo (nos de aresta) ou linhas em depressão (nos azulejos de corda seca 

fendida).

A excepção desta época, em Portugal, são os azulejos de alto relevo que se 

encontram no Palácio Nacional de Sintra.

Desde o século XVI até ao século XIX, a produção de azulejos restringiu-se à 

utilização de azulejos de lastra (e portanto lisos) pintados.

Só o aparecimento das fábricas de produção semi-industrial trouxe de volta 

o interesse de manipulação da 3ª dimensão das placas azulejares.

A azulejaria de relevo semi-industrial do fim do século XIX pode-se dividir, 

de uma forma geral, em duas vertentes: azulejos de meio-relevo e azulejos de 

alto-relevo. 

Os primeiros (FIgurA 97, 98) eram produzidos principalmente na zona centro 

de Portugal (como por exemplo na fábrica de Sacavém ou na do Desterro, ambas 

na área de Lisboa), utilizando formas de metal ou de madeira que eram pressio-

nadas contra uma lastra de pasta cerâmica. Os relevos ficavam assim impressos, 

relevos estes que, tal como o nome o diz, não eram muito profundos. Para evi-

denciar esta relevação, era frequente vidrar estes azulejos com vidrado transpa-

rente colorido brilhante. Este tipo de vidrado é bastante viscoso, escorrendo e 

concentrando-se nas superfícies mais baixas, que se tornam mais escuras devido 

à quantidade de vidrado. As zonas mais elevadas adquirem assim uma tonali-

dade mais clara, pois a falta de concentração do pigmento deixa transparecer o 

fundo, a chacota clara.

As cores utilizadas neste tipo de azulejos eram na maioria monocromáticas 

(FIgurA 99), que fazem com que o relevo seja o mais importante da sua decoração. 

FIgurA 100 - Azulejos Arte Nova, Lisboa. Produzidos 
por Fábrica de Loiça de Sacavém. 1900-20

FIgurA 99 - Azulejos Arte Nova, Porto. 

FIgurA 98 - Azulejos Arte Nova, Lisboa. 
Produzidos por Fábrica de Loiça de Sacavém. 
Finais séc. XIX, inicios séc. XX.

FIgurA 97 - Azulejos Arte Nova, Lisboa. Finais 
séc. XIX, inicios séc. XX.



95

Alguns exemplares dos azulejos semi-relevados eram vidrados usando mais 

do que uma cor, enaltecendo os elementos decorativos com esta marcação de 

diferentes cores (FIgurA 100). Neste caso o relevo perde o protagonismo, sendo 

que num olhar mais desatento não é visível.

Os azulejos de alto-relevo eram fabricados em fábricas na zona Norte de 

Portugal (como por exemplo a de Massarelos, Devezas e Carvalhinho), através da 

prensagem mecânica, a partir de moldes de gesso e de madeira.

Neste tipo de azulejos o vidrado empregado é opaco colorido, maioritaria-

mente utilizando duas ou mais cores em cada azulejo (FIgurA 101). 

As sombras, próprias ou projectadas pelos elementos, têm aqui um papel 

considerável — que aumenta ou diminui dependendo da inclinação do sol —, 

disputando a sua importância decorativa com a policromia do vidro.

Outro modelo de azulejo de relevo que se insere neste período, dominado 

pela Arte Nova, surge como tipo de revestimento secundário nas fachadas den-

tro deste estilo. Emergiu da necessidade de revestir de forma utilitária e interes-

sante os edifícios que tinham aplicados apontamentos azulejares lisos e figura-

tivos Arte Nova. Estes azulejos eram produzidos em grandes quantidades por 

diversas fábricas e tinham uma forma rectangular, lisos com os bordos facetados 

(Almasqué & Veloso, 2011, p.25) (FIgurA 102).

Rafael Bordalo Pinheiro, como vimos acima, teve uma obra extensa na área 

da azulejaria de relevo. A sua abordagem de ceramista deu à sua obra azulejar 

um carácter menos “industrial” (embora sejam produzidos semi-industrialmen-

te, quase como nas fábricas referidas acima), mostrando uma abordagem fresca 

à arte azulejar.

Este artista utiliza frequentemente a policromia nas suas placas cerâmicas 

de relevo, com cores garridas contrastando com cores mais escuras (FIgurA 103). 

Uma das cores que mais utilizava era um verde escuro, semitransparente, 

com um tom que mais tarde foi designado de “verde-bordalo”, quando as suas 

obras cerâmicas começaram a tornar-se afamadas.

Devido à policromia, as sombras têm nestes azulejos um papel relativamente 

ineficaz. Mas, de forma quase imperceptível, vai tornar os elementos naturais (os 

animais e as plantas que o Bordalo tanto modela) mais reais aos olhos do observador. 

FIgurA 104 - Rafael Bordalo Pinheiro. Azulejos 
árabes. Sem data

FIgurA 103 - Rafael Bordalo Pinheiro. Azulejos 
Arte Nova. Sem data

FIgurA 102 - Azulejos de almofada, muito 
utilizados na Arte Nova

FIgurA 101 - Azulejo semi-industrial de alto-
relevo, Porto.
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Nos seus azulejos de inspiração hispano-mourisca (FIgurA 104), apesar de 

os padrões serem quase semelhantes aos originais produzidos nos séculos XV 

e XVI, a sua conformação é diferente: nos originais, as técnicas utilizadas eram, 

como já vimos, de aresta – no qual os relevos eram só nos limites dos motivos 

— e de corda seca — no qual se verificavam depressões nos limites dos moti-

vos. Podemos encontrar cópias, em relevo, de exemplares hispano-mouriscos 

produzidos nos séculos XV e XVI para o Paço de Sintra (séc. XV) e para a Quinta 

da Bacalhoa em Azeitão (séc. XVI). Estas, porém, não eram cópias exactas, pois 

Bordalo deu mais volume às arestas de forma a marcar um maior impacto. 

Nos azulejos de Bordalo Pinheiro, porém, quase todos os motivos têm 

relevo, e a cor era colocada de forma a salientá-los (FIgurA 105). De novo, aqui a 

policromia tem mais importância que o próprio relevo que dá as formas dos 

motivos. Mas, num segundo olhar, o padrão torna-se mais rico devido à tridi-

mensionalidade dos motivos.

O relevo dos azulejos tem um maior papel em partes com vidrado transpa-

rente colorido da mesma cor, que se transforma em várias tonalidades conforme 

as reentrâncias onde se vai concentrando.

A sua intervenção na Casa do pintor Roque Gameiro, em 1900, teve como 

motivo um conjunto de nabos (FIgurA 106). Neste caso, o relevo é bastante visível 

nas folhas do legume que, apesar de serem vidrados com uma só cor, verde, 

ganham textura devido à concentração de vidrado em pontos-chave.

O mesmo acontece no seu revestimento de gafanhotos e no seu revesti-

mento com rãs, nos quais os gafanhotos e as rãs representadas ganham vida e 

volume com este tratamento de tonalidade de cor.

A artista Maria Keil, como vimos anteriormente, foi a artista que mais mar-

cou o revestimento azulejar das estações do Metropolitano de Lisboa. Apesar 

de se ter direccionado em grande parte nos azulejos lisos, Keil incorporou dois 

revestimentos de relevo em duas estações.

Uma delas é a estação Rossio (FIgurA 107), na qual ela utilizou a técnica hispa-

no-mourisca da corda-seca. Maria Keil quis aumentar a espessura das linhas, em 

relação ao seu uso ancestral, que separam as cores para enfatizar a sua aplicação. 

Contudo, a depressão não é muito profunda, pelo que o relevo se torna não muito 

perceptível. Ainda assim, estas linhas contrastam com o vidrado dos elementos 

FIgurA 107 - Maria Keil. Estação Rossio do 
Metropolitano de Lisboa. 1963

FIgurA 106 - Rafael Bordalo Pinheiro. Casa do 
pintor Roque Gameiro, Amadora. 1900.

FIgurA 105 - Rafael Bordalo Pinheiro. Gatos. 
Museu de Cerâmica. 1897
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coloridos, pois não têm brilho devido à falta de vidrado.

A outra estação em questão é a de São Sebastião, mais precisamente a zona 

São Sebastião II (construída em 2009) (FIgurA 108). Aqui, passados tantos anos 

desde a sua anterior intervenção, Maria Keil mostrou saber acompanhar os tem-

pos, ajudando o atelier de arquitectura  C.A.N. R.A.N. s a desenhar um conjunto de 

azulejos de relevo bastante contemporâneos.

Neste revestimento Keil quis explorar os reflexos, as sombras e as texturas, 

e consegue-o através de 3 modelos de azulejo de relevo com o que parecem 

dobras a sobressaírem (um modelo com uma saliência, outro modelo com duas 

saliências e outro com quatro, sempre ocupando todo o azulejo). Origina assim 

superfícies multifacetadas, que, na conjugação destas 3 tipologias, vai criando 

ritmos diferentes ao longo das paredes. 

Estas peças cerâmicas vão ter reflexos e sombras diferentes dependendo do 

ponto onde estão colocados, e vão-se alterando aos olhos do passageiro à medida 

que avança no corredor. Utilizando o facto de as faces serem visíveis ou deixarem 

de o ser dependendo do ponto de vista, Keil, em alguns azulejos, cobriu as faces 

com a mesma inclinação de azul claro, deixando as outras em branco. Esta cor 

vai criar surpresa a quem passe, pois de um lado vê uma superfície toda branca, 

enquanto que descobrindo do outro consegue contemplar as zonas azuis, onde 

estes azulejos a duas cores se concentram.

O artista Manuel Cargaleiro foi convocado para projectar o revestimento 

interior da estação de metro Rato, para além da estação Colégio Militar (FIgurA 

109) que já abordámos no subcapítulo anterior.

Para além dos painéis de Arpad Szenes e Vieira da Silva que Manuel Car-

galeiro transpôs para uma superfície azulejar, este último teve também uma 

intervenção própria nesta estação. Os seus azulejos de padrão são constituídos 

por motivos geométricos — círculos, quadrados e losangos — com um certo 

relevo que, tendo vidrado opaco de cor lisa, são notados mais através dos seus 

reflexos e sombras.

Estes azulejos estão colocados ao longo da estação: com vidrado beige são 

usados ao longo do cais do comboio e nos topos da estação enquadrando os pai-

néis de Arpad Szenes e Vieira da Silva, enquanto que azulejos com vidrado cor 

verde-garrafa se encontram aplicados nos átrios e galerias das escadas rolantes.

FIgurA 110 - António Moutinho, Marta Lima e 
Susete Rebelo. Estação Lumiar do Metropolitano 
de Lisboa. 2004

FIgurA 109 - Manuel Cargaleiro. Estação Rato do 
Metropolitano de Lisboa. 1997

FIgurA 108 - Maria Keil e Atelier C.A.N. R.A.N.. 
Azulejos produzidos para a estação São Sebastião 
II do Metropolitano de Lisboa. 2009
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Outra estação que apresenta azulejos relevados é a do Lumiar (FIgurA 110). O 

revestimento azulejar desta estação ficou a cargo de três artistas plásticos – An-

tónio Moutinho, Marta Lima e Susete Rebelo— que trabalharam em conjunto na 

concepção de azulejos de padrão relevados. Os desenhos impressos são cami-

nhos, sendo “uma representação do fluxo do conjunto de indivíduos interligados 

no mesmo espaço-sistema, não deixando, ao mesmo tempo, de os personalizar nos 

seus micro-sistemas individuais e únicos.” (Metropolitano de Lisboa, 2012).

Os azulejos foram marcados com um relevo pouco elevado e o vidrado utili-

zado é opaco, de cores lisas, usando o ocre, branco e verde. Alguns azulejos têm 

dois vidrados de cores diferentes para marcar a diagonal. 

O projecto de intervenção plástica para a estação da Bela Vista (FIgurA 111), 

inaugurada no ano de 1998, ficou a cargo de Querubim Lapa. Inseriu dois pai-

néis de azulejos relevados num revestimento de azulejos lisos de vários tons de 

branco. O artista adoptou o carácter do azulejo de padrão para criar os painéis: 

cada azulejo funciona como um só, e poderiam encher uma superfície só com 

conjugações de padronagem geométrica entre eles, mas neste caso conjugam-

-se em figuras reconhecíveis, encerrando-se sobre si próprios. Num dos painéis 

cada azulejo é dividido na diagonal, sendo estas duas áreas preenchidas com 

cores lisas. No outro adquirem um desenho um pouco mais complexo: dois 

triângulos que têm base em limites opostos do azulejo e que se cruzam. Estes 

azulejos são de relevo, e usam a técnica ancestral de aresta para a divisão dos 

esmaltes - o artista buscou sempre utilizar como referencia a tradição plástica e 

técnicas da cerâmica nacional, como frisa Simonetta Luz Afonso (Lapa, Henri-

ques & Meco, 1994, p.8).

O artista teve uma obra bastante prolífera na área dos relevos, embora mais 

frequentemente na produção de placas cerâmicas artísticas, nas quais os relevos 

e os vidrados coloridos transparentes tinham um maior papel.

Nos seus dois painéis implementados no edifício da Embaixada de Portugal 

em Brasília (1976) (FIgurA 112) e no seu longo painel na entrada do Banco de Por-

tugal nos Anjos (em Lisboa, nos anos 1984-86), Querubim imprimiu na superfí-

cie dos seus azulejos fabricados manualmente na fábrica Viúva Lamego, arestas 

vivas que servem de esqueleto a toda a decoração, de inspiração da azulejaria 

sevilhana de aresta, numa composição geometrizante (Lapa, Henriques & Meco, 

1994, p.22). Para além da liberdade da concepção geométrica, estes azulejos 

FIgurA 113 - Querubim Lapa. Painel de azulejos 
de aresta. 1991

FIgurA 112 - Querubim Lapa. Painel de azulejos 
para a Embaixada de Portugal em Brasília. 1976

FIgurA 111 - Querubim Lapa. Painel de azulejos 
na estação Bela Vista do metropolitano de 
Lisboa. 1998
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demonstram um conhecimento largo no uso dos materiais cerâmicos, nomeada-

mente texturas.

Num painel constituído por vários azulejos que o artista produziu em 1991 

(FIgurA 113), podemos ver uma utilização da técnica da aresta de forma inovadora: 

em vez de as arestas servirem para separar os pigmentos de várias cores, estas 

ficam aqui mergulhadas em vidrado de tons azuis, só se vendo com mais atenção 

os desenhos de carácter marítimo, juntamente com esferas armilares, que estão 

desenhadas com as arestas.

A sua busca pela tradição plástica portuguesa levou-o a realizar um exercí-

cio de auto-retrato em composições de figura avulsa (FIgurA 115), tendo cada azu-

lejo uma cabeça de molde numa situação diferente. Pela mesma altura, compôs 

uma série de painéis de azulejos em relevo, “citando as decorações de alguma 

cerâmica arcaica tridimensional portuguesa e das Caldas da Rainha” (Lapa, Hen-

riques & Meco, 1994, p.16).

Para além das suas formas, a maneira como o ceramista decora as suas 

placas cerâmicas com vidrados de várias cores profundas é original no contexto 

português.

Eduardo Nery conseguiu levar os seus jogos ópticos aos azulejos de relevo. 

São de sua autoria duas intervenções muito curiosas usando placas cerâmicas 

em cunha, que produzem vários efeitos de dispersão luminosa em múltiplas 

direcções, transmitindo uma dinâmica de brilhos e movimento aos transeuntes.

A sua intervenção numa escadaria na Avenida Infante Santo, em Lisboa, 

data de 1993/94 (FIgurA 116). As duas paredes paralelas — que ladeiam a esca-

daria — onde Nery interveio estão preenchidas por estas peças cerâmicas em 

cunha, cuja face maior tem uma inclinação de 15o em relação à parede, coloca-

dos em quatro posições de rotação diferentes, organizadas de forma a criar uma 

onda visual que se vai propagando com uma direcção de 45º. Esta sensação de 

ondulado é enaltecida através da mutação dos reflexos luminosos e das varia-

ções de luminosidade atmosférica, ao longo de cada dia e de cada estação, que 

vão também resultar em jogos de sombras projectadas de umas peças sobre as 

outras.

A imagem dinâmica criada pelas alterações perspectivais através dos ângulos 

de observação também tem aqui um papel importante, resultando sempre em 

FIgurA 116 - Eduardo Nery. Avenida 
Infante Santo, Lisboa. 1993-94

FIgurA 115 - Querubim Lapa. Painel de azulejos 
relevados de ‘figura avulsa’. 1992
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distorções oblíquas variáveis (Henriques, Sousa & Vieira, 2003, p.24).

A cor laranja usada em dois tons diferentes nestes painéis vão estabelecer 

uma relação com a parede adjacente pré-existente revestida a tijolo.

A obra de Nery numa das fachadas do Museu de Olaria em Barcelos (FIgurA 

117), apesar de ter sido projectada antes, foi implementada posteriormente aos 

painéis da Avenida Infante Santo, apenas em 1993/98.

O princípio de organização deste painel é muito similar ao anterior, tendo 

na sua constituição o mesmo módulo em cunha, desta vez, porém, com acaba-

mento de brilho metálico dourado, gerando uma “superfície reflectora que intro-

duziu ainda maior dinamismo e variação na superfície da parede” (Henriques, 

Sousa & Vieira, 2003, p.25).

A solução destes painéis chamativos veio resolver os vários constrangi-

mentos que estavam associados à observação desta fachada: sendo uma rua 

bastante estreita, não permite aos transeuntes ter uma visão distante e por isso 

alargada do painel; obriga-os a olhar de baixo e com uma distancia relativamen-

te próxima, o que distorceria, devido ao ângulo de visão, qualquer painel comum 

azulejar. 

Eduardo Nery apoiou-se, então, no jogo de reflexos e do claro-escuro que 

as placas cerâmicas permitem. Como o próprio diz, este painel depende dos 

ângulos “da luz incidente e das variações da luminosidade atmosférica, ao longo 

do dia, reagindo às menores mudanças de nuvens, ou de céus azuis ou cinzentos” 

(Saporiti, 2000, 247).

O artista Júlio Resende, no seu painel azulejar para o exterior do Palácio da 

Justiça (1968-1969) (FIgurA 118), demonstra a sua abordagem na obra que desenvol-

veu ao longo dos anos. As placas cerâmicas que compõem este painel mostram a 

subtileza das linhas relevadas e dos tons utilizados para os vidrados, “num jogo de 

luzes e sombras que envolve as figuras e, ao mesmo tempo, as dissolve no conjunto da 

composição. Há uma total união entre o fundo e a forma” (Burlamaqui, 1996, p.62).

A artista Manuela Madureira cria painéis cerâmicos, com recurso às lógicas 

azulejares. Conjuga na sua obra várias peças cerâmicas, de formas normalmente 

quadradas, nas quais aumenta e diminui a escala e a sua altura. Esta conjugação 

de peças de várias alturas atribui ao painel um certo carácter de desorganização 

FIgurA 118 - Júlio Resende. Painel exterior do 
Palácio da Justiça, Lisboa. 1968-69

FIgurA 117 - Eduardo Nery. Fachada do 
Museu de Olaria, Barcelos. 1993-98
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e de movimento. 

As suas placas azulejares geralmente continham elementos decorativos em 

relevo, de carácter abstracto, que através das suas formas e sombras acentua-

vam este movimento.

A mistura de placas rugosas e com texturas com vidrados foi uma das suas 

marcas no tratamento com a cerâmica. “A rugosidade e o vidrado, aparentemente an-

tagónicos, criam uma relação dualista muito interessante” (Burlamaqui, 1996, p.81).

Os painéis que Manuela Madureira apresentou nas suas retrospectivas de 

1993 e 1994, em Portugal e em França (FIgurA 119), exibem bem o seu trabalho na 

manipulação azulejar de relevo. O azulejo, para além do seu assentamento regu-

lar, sofre cortes e sobreposições e é alinhado em diferentes pedaços, criando uma 

mudança visual. Na obra desta artista “o azulejo passa a revestir obras tridimen-

sionais e assim alcança também a posição de escultura, o que evidentemente é uma 

ruptura no conceito azulejar” (Burlamaqui, 1996, p.82).

 Apesar de não ter sido o tipo de azulejo mais utilizado em Portugal, o 

azulejo de relevo teve uma representação interessante e variada neste país. 

Os artistas serviram-se das três dimensões associadas ao relevo de formas 

diversas. Aplicaram métodos que podem salientar tanto as sombras dadas pelos 

elementos relevados, como a profundidade através do vidrado colorido transpa-

rente ou mesmo o interesse táctil do azulejo.

Os azulejos utilizados podem dividir-se em dois grandes tipos: azulejos de 

alto-relevo e azulejos de meio-relevo. Os primeiros têm uma grande expressão 

através das sombras que o relevo faz, enquanto que os de meio-relevo apoiam-se 

usualmente na aplicação de um vidrado colorido transparente fluido, de forma a 

que o tom deste se concentre nas zonas mais fundas, enaltecendo o relevo.

Os azulejos de relevo tanto podem ser monocromáticos, destacando o rele-

vo, como policromáticos, dando destaque ao desenho.

FIgurA 119 - Manuela Madureira. O 
Imaginário Mundo dos Azuis. 1992
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INFOGRAFIA3
No mundo actual em que vivemos a evolução tecnológica parece ter mudado por 

completo a maneira como a população gere as informações que inundam o seu dia-a-dia. O 

acesso mais rápido a meios de comunicação quebrou barreiras e facilitou a troca de dados 

por todo o mundo. Isto criou ao mesmo tempo um desafio para o homem na escolha e pro-

cessamento de tudo o que recebe e procura. 

É neste sentido que o estudo do design de informação e, consequentemente, a utili-

zação da infografia adquirem relevância. Os diagramas, gráficos de informações e outros 

esquemas visuais tornaram-se a linguagem a que recorremos para nos ajudar a perceber, 

criar e viver em maior plenitude e simplicidade a realidade envolvente (Klanten, Bourquin, 

Tissot & Ehmann, 2008, p.5).

“Todos os infográficos são uma imposição sobre a matéria em bru-

to, mas pedindo emprestado elementos do mundo cultural, emocional 

e contemporâneo do espectador, uma sinfonia de expressão com várias 

camadas pode ser criada” (Klanten, Bourquin, Tissot & Ehmann, 

2008, p.5) 4

4 No original: 
“All infographics are 
an imposition upon 
the raw material, 
yet by borrowing 
from the cultural, 
emotional, and con-
temporary world of 
the viewer, a multi-
-layered symphony 
of expression can 
be created.
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DESIGN DE INFORMAÇÃO 
E INFOGRAFIA

3.1

O design de informação consiste em toda a investigação feita em 

volta da análise, apresentação e entendimento de uma mensagem, em 

todos os sentidos desta: conteúdo, linguagem e forma. Independen-

temente do meio de comunicação escolhido para transmitir a mensa-

gem, a forma de a comunicar deve ser bem pensada para satisfazer o 

observador tanto estética, económica como ergonomicamente, para 

além de que deve conter de forma correcta o conhecimento subjacente 

à mensagem.

 Tendo origem em problemáticas reais ligadas à necessidade 

de uma forma de comunicação mais clara, distinta e fiável, é em áreas 

como o design gráfico, a educação, a arquitectura e engenharia, e até à 

construção e produção que o design de informação tem um papel mais 

importante (Petterson, 2012, p.121).

 O design de informação tem na infografia a sua componente 

prática. Esta é uma ferramenta criada pelo homem com a intenção de 

comunicar uma mensagem que deriva de uma interpretação de dados 

quantitativos, espaciais, narrativos e/ou cronológicos, representados 

visualmente através da integração de texto, imagens e/ou formas 

(Carvalho & Aragão, 2012, p.166). É a tradução prática dos dados 

utilizando as ferramentas visuais, executando combinações pensadas 

de palavras, imagens e outros elementos gráficos. O termo infografia 

foi inicialmente utilizado para os gráficos informativos que integravam 

os jornais e as noticias televisivas, mas a expressão tem ganho um 

uso mais alargado ao longo dos tempos, tornando-se numa disciplina 

importante do design de informação (Petterson, 2012, p.207).

 Os componentes informativos visuais já existem entre nós há 

muito tempo, mas hoje em dia esta temática está cada vez mais estuda-

da e sistematizada. O interesse generalizado nesta disciplina é cada vez 

maior5, e interagimos com elementos infográficos numa base diária.

5 Como podemos comprovar no web-
site Google Trends (http://www.google.
com/trends), a expressão “Infography” 
tem vindo a ser procurada cada vez mais 
desde 2009.

FIgurA 120 - William Playfair. Gráfico circular 
de sectores. Representação estatística dos 
E.U.A. 1805

FIgurA 122 - William Playfair. Gráfico de 
linhas. Representação da história universal do 
comércio desde o ano 1500 A.C. até ao ano 1805

FIgurA 121 - William Playfair. Gráfico de barras. 
Representação do preço do trigo entre 1565 e 
1821.
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 Várias foram as pessoas que contribuíram para tornar a 

infografia o que é hoje em dia. Uma dessas pessoas foi William Playfair 

(1759-1823), engenheiro escocês e político económico. Num dos 

seus livros publicados, ‘The Statistical Breviary’ em 1801, em vez de 

usar tabelas de dados (como recorreu no passado), criou gráficos de 

linhas (FIgurA 122), gráficos de barras (FIgurA 121) e gráficos circulares de 

sectores (FIgurA 120), que o próprio coloriu à mão. Os diferentes grafis-

mos de Playfair permitiram ao leitor perceber os valores apresentados 

de uma forma mais coerente, abrangente e em comparação temporal 

(O’Grady & O’Grady, 2008, p.33).

 Tendo um papel muito importante no tratamento dos solda-

dos na Guerra da Crimeia, Florence Nightingale (1820-1910) compre-

endeu que a maior parte das causas de morte nas batalhas não esta-

vam directamente relacionadas com os confrontos, mas sim com os 

cuidados higiénicos do hospital militar que ela geria. Para demonstrar 

esta grave situação aos seus superiores, desenvolveu um diagrama 

original e eficaz para uma boa comparação. Ficando conhecido como 

diagrama de área polar (FIgurA 123) — ou diagrama Nightingale Rose —, 

este baseou-se na lógica dos gráficos circulares de sectores, mas com a 

diferença de que os sectores têm todos o mesmo ângulo, só diferindo 

no raio (e, consequentemente, na área do sector).

 Uma das primeiras utilizações de um mapa para demonstrar 

um determinado ponto de vista foi feita pelo Dr. John Snow em 1854, 

com o objectivo de relacionar as mortes causadas pela cólera em Lon-

dres com os pontos de abastecimento de água da cidade, que ele acha-

va serem a causa dessa doença (FIgurA 124). Representando as mortes 

com pontos e as bombas de água com cruzes, constatou que as mortes 

aconteciam mais frequentemente em volta do ponto de abastecimento 

de água da Broad Street. O retirar do manípulo dessa bomba, impos-

sibilitando o seu uso, é tido como a salvação da epidemia de cólera 

desse bairro (Tufte, 2001, p.24).

A infografia tem como objectivo uma clara e efectiva apresenta-

ção de informação. Permite organizar e apresentar os dados de uma 

forma mais eficiente e significativa, envolvendo uma múltipla interdis-

FIgurA 124 - Dr. John Snow. Representação das 
mortes causadas pela cólera. 1854

FIgurA 123 - Florence Nightingale. Gráfico em 
rosa. Representação das causas de morte no 
exército. 1858
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ciplinaridade de aproximação à comunicação, design gráfico, técnicas 

de autor, psicologia, teoria de comunicação e estudos culturais. 

Segundo Edward Tufte (2001, p.13), as componentes de um info-

gráfico concebido de forma completa devem: (i) mostrar os dados pre-

tendidos; (ii) evitar distorcer aquilo que os dados querem dizer; (iii) 

conseguir apresentar muitos números num espaço pequeno e fazer 

com que se apresentem coerentes; (iv) encorajar o olho do observador 

a comparar diferentes partes da informação apresentada, revelando 

a informação com vários níveis de detalhe; (v) servir um propósito 

claro, de descrição, exploração, tabulação e decoração.

Os infográficos podem-se desdobrar em diversas tipologias. 

Diversos autores estudaram e catalogaram estas diferentes tipologias, 

como é o caso de Edward Tufte e Venkatesh Rajamanickam (Carvalho 

& Aragão, 2012, p.164).

Tufte (2001) divide os infográficos em quatro tipologias distintas: 

• Mapas de informação: em que as informações apresentadas são 

relacionadas com fronteiras, formas e áreas geográficas;

• Séries de tempo: em que as escalas de tempo têm o papel prima-

cial, organizados em ordenações temporais, com comparações entre 

momentos da escala temporal escolhida;

• Narrativas de espaço-tempo: em que se expõem acontecimentos 

que se movem no espaço e no tempo;

• Gráficos relacionais: em que se relacionam duas variáveis no 

mesmo gráfico, utilizando o plano cartesiano (x e y) ou medidas abs-

tractas.

Rajamanickam (2005), por seu lado, concebeu uma divisão que 

ajusta 3 fases de decisão para a tipologia final escolhida, relacionan-

do a forma, o conteúdo e o método de comunicação através da qual a 

informação vai ser exposta. Para Rajamanickam, cada uma destas fases 

nas quais o autor do infográfico vai ter de se deter é um desafio que 

Edward Tufte

Tipologias de infográficos

Mapas de 
informação

Narrativas 
espaço-tempo

Séries de 
tempo

Gráficos 
relacionais

Rajamanickam

Tipologias de infográficos

1. Tipo de informação

2. Ferramenta de comunicação

3. Método de comunicação

Espacial

Dia-
grama

Estático

Crono-
lógico

Mapa

Dinâ-
mico

Quanti-
tativo

Gráfico

Inte-
ractivo
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tem de ser bem ponderado para que o resultado final seja satisfatório.

 Primeiro, deve entender qual o tipo de informação a apre-

sentar: pode ser de carácter espacial, cronológico ou quantitativo ou 

ainda, como usualmente é o caso, uma combinação de pelo menos dois 

destes tipos.

 Seguidamente, é preciso escolher qual a ferramenta de repre-

sentação mais conveniente para a apresentação do tipo de informação 

desvendado, juntando os constituintes num todo coeso: diagramas, 

mapas ou gráficos.

 Após estas duas fases decididas, é necessário encontrar o 

melhor método de comunicação para a apresentação. Este pode ser 

estático (no papel ou mesmo no ecrã do computador), dinâmico (ani-

mação ou vídeo) ou interactivo (de forma tecnológica ou, em alguns 

casos, de forma analógica).

 Rajamanickam propõe, como vimos, uma tipologia mais com-

pleta que Tufte, já que a possibilidade de conjugações é estudada de 

forma mais extensa, incluindo o tipo de informação juntamente com 

as formas de a representar (Carvalho & Aragão, 2012, p.165). 
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PSICOLOGIA DE GESTALT 
E ELEMENTOS BáSICOS 
DA COMUNICAÇÃO VISUAL

3.2

Sendo que cada pessoa tem diferentes sensibilidades cognitivas (visuais, auditivas, 

verbais e tácteis), formas de processar e analisar dados que recebe e observa, a psicologia 

e a fisiologia adquirem um grande significado na infografia. Esta debruça-se, portanto, 

sobre as problemáticas de como os utilizadores acedem, aprendem e se lembram da infor-

mação, qual o impacto das cores, formas e padrões, e sobre a identificação dos diferentes 

estilos de aprendizagem (O’Grady & O’Grady, 2008, pp.18-21).

A psicologia de Gestalt (de Kurt Koffka, Wolfangang Hohler e Max Wertheimar) — que 

vê o funcionamento da mente humana como um processo holístico que se esforça para se 

auto-organizar — também se vê aplicada à teoria da percepção visual, sendo de enorme 

relevância para a infografia. Os autores acreditavam que os seres humanos percebiam 

as composições como um todo, em vez de uma colecção de formas individuais. Apesar 

destas formas individuais conterem informações de enorme importância, quando vistas 

em termos de igualdade com os restantes elementos, elas mudavam o seu significado e 

contexto. Este grupo de estudiosos definiu uma lista de princípios de percepção que são 

de grande relevância no que toca a tornar coerente a leitura de uma composição como um 

todo. Jenn e Ken Visocky O’Grady (2008, p.64) entenderam que os princípios gestaltianos 

mais importantes são (i) proximidade, (ii) similaridade, (iii) de “Pragnanz”, (iv) área e (v) 

encerramento.

O princípio da proximidade determina que, ao verem objectos adjacentes chegados, as 

pessoas entendem-nas como um grupo, tendo os objectos um significado inerente similar.

Já o princípio da similaridade estabelece que os objectos que transmitam característi-

cas semelhantes — como o tamanho, a cor, a forma, a direcção, orientação e textura — são 

cognitivamente agrupadas.

O princípio denominado de “Pragnanz”, também conhecido como relacionamento 

forma-fundo, estabelece que, aquando da observação de um campo visual, os objectos 

que nele figuram podem ser dominantes — que se distinguem como figuras — ou recessi-

vos — que são vistos como fundo. Quando os elementos são reversíveis torna-se difícil ao 
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observador distinguir a relação figura-fundo. Um princípio que se encontra directamente 

relacionado com este denomina-se de princípio de área, que decreta que são os objectos 

mais pequenos que são normalmente percepcionados como figuras.

O princípio do encerramento determina que o observador forma mentalmente objec-

tos que são apenas sugeridos através de vários elementos que normalmente não se tocam. 

Por exemplo, vários pontos seguidos que não se tocam podem ser percepcionados como 

uma linha contínua.

Como frisa Dondis, “Em todos os estímulos visuais e a todos os níveis de inteligência 

visual, o significado não só se dá nos dados representacionais, na informação ambiental ou 

nos símbolos incluindo a linguagem, mas também nas forças compositivas que existem ou 

coexistem com a declaração visual fáctica. Qualquer acontecimento visual é uma forma com 

conteúdo, mas esse conteúdo está intensamente influído pela significância das partes consti-

tuintes, como a cor, o tom, a textura, a dimensão, a proporção e as suas relações compositivas 

com o significado.”  5 (Dondis, 1992, p.19)

Dondis define ainda os elementos básicos de todas as comunicações visuais: o ponto, 

a unidade visual mínima e sinalizador e marcador de espaço; a linha, um articulador da 

forma, seja na flexibilidade do objecto ou na rigidez do plano mais técnico; o contorno, 

incluindo os contornos básicos como o do circulo, o quadrado e o triângulo, bem como as 

suas infinitas variantes; a direcção, que orienta o movimento que os contornos básicos 

convocam, como o circular, o diagonal ou o perpendicular; a tonalidade, dependendo da 

presença ou ausência de luz; a própria cor, já que o componente cromático é um elemento 

visual emotivo e expressivo; a textura, que pode ser apenas óptica ou mesmo táctil, e que 

define o carácter superficial dos materiais visuais; a escala ou proporção, que incorpora 

o tamanho relativo para medições; e finalmente a dimensão e o movimento, que frequen-

temente fazem parte integrante importante na expressão da informação visual (Dondis, 

1992, pp.19-20).

Ainda que sejam poucos, estes elementos são a matéria prima de toda a informação 

visual, que se constrói através de selecções e combinações, enfatizando e ocultando ele-

mentos visuais conforme a intenção da mensagem. Seguindo o estudo de Dondis, podemos 

analisar cada um deles.

O ponto é a unidade mais simples da comunicação visual. Tem uma grande força visual 

de atracção do olho do observador, dependendo do seu enquadramento na mensagem 

visual. Apesar de perder a importância que tem quando usado de forma isolada, quantos 

5 No origi-
nal: “En todos 
los estímulos 
visuales y a todos 
los niveles de in-
teligencia visual, 
el significado no 
sólo recibe en los 
datos represen-
tacionales, en la 
información am-
biental o en los 
símbolos incluido 
el lenguaje, sino 
también en las 
fuerzas composi-
tivas que existen 
o coexisten con 
la declaración 
visual fáctica. 
Cualquier acon-
tecimiento visual 
es una forma con 
contenido, pero 
el contenido está 
intensamente 
influido por la 
significancia 
de las partes 
constituyentes, 
como el color, el 
tono, la textura, 
la dimensión, 
la proporción y 
sus relaciones 
compositivas con 
el significado.”
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mais pontos existirem numa mensagem visual, mais definida esta fica. Exemplo disso são 

as impressões em quadricromia, processo pelo qual hoje em dia as peças gráficas são im-

pressas. Utiliza uma malha de pontos de quatro cores diferentes com o objectivo de tornar 

a imagem o mais real possível.

Quando os pontos são colocados lado a lado sem se poderem reconhecer individual-

mente, a sensação de direccionalidade aumenta, dando origem às linhas. 

Uma linha pode adoptar formas muito distintas para expressar diferentes intenções. 

Pode ser rigorosa, usada com precisão métrica, como também pode ser espontânea e orgâ-

nica. 

A linha descreve um contorno. Existem três tipos de contorno básicos: o quadrado, o 

círculo e o triângulo equilátero. A cada um deles se atribui um conjunto de significados, 

muitas vezes podendo ser arbitrários ou dependentes de percepções psicológicas e fisio-

lógicas de cada um. O quadrado usualmente transmite sensação de rectidão, honestidade 

e esmero, enquanto que o triângulo transmite acção, conflito ou tensão. O circulo, por sua 

vez, transmite infinito, afectuosidade (Dondis, 1992, p.44).

A partir destes contornos básicos, é possível, mediante infinitas combinações, chegar 

a todas as outras formas mais complexas.

Estes perfis básicos dão-nos também as referências no que toca a direcções visuais: a 

horizontal-vertical e a diagonal. A direcção horizontal-vertical constitui a referência primá-

ria do homem, o seu equilíbrio, enquanto que a direcção diagonal tem uma grande ligação 

com a instabilidade, é a força direccional mais instável, tornando-se uma formulação visual 

provocadora. 

As forças direccionais curvas, por seu lado, têm associados significados como: enqua-

dramento, repetição e calor. Todas as forças direccionais podem ser muitos importantes 

quando se tem em vista a intenção compositiva de um efeito ou significado.

Todas estes elementos vão ter mais ou menos impacto conforme a justaposição de 

tonalidades escolhida na formulação visual da mensagem. Quanto maior a diferença tonal 

entre dois elementos, maior o impacto aos olhos do observador. O homem é sensível às 

nuances dos tons das cores, muitas vezes relacionando as cores mais claras aos elementos 

com mais luz e os elementos mais escuros como tendo maior sombra, sendo necessária 

esta noção para as representações tridimensionais.
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“A claridade e a obscuridade são tão importantes para a percepção do que nos rodeia, 

que aceitamos uma representação monocromática da realidade nas artes visuais e fazemo-lo 

sem vacilar.” (Dondis, 1992, p.49). A facilidade com que as recebemos demonstra o nível da 

importância das tonalidades para o observador.

Apesar disso, a cor é muito importante para o homem. Para além de estar ligado a 

certos aspectos da sobrevivência humana, a cor tem uma afinidade muito intensa com as 

emoções. É muito valiosa quando aplicada a comunicadores visuais. Apesar de os estudos 

ligados aos significados associados às cores serem muitos, pensa-se que são mais ou menos 

generalizados, pelo menos dentro da mesma cultura.

A cor tem três dimensões pelas quais se pode definir e medir: a matiz, a saturação e o 

brilho. Sendo a percepção da cor a parte mais emotiva do processo visual, tem uma grande 

força com a qual se pode reforçar o poder da informação visual da mensagem a transmitir.

A textura de um elemento dá-lhe um diferente sentido visual, que vai buscar as 

qualidades de outro sentido humano: o tacto. A textura percepcionada pelo olho pode ou 

não corresponder à textura táctil. Como vimos no primeiro capítulo, a sensação da textura 

que temos dos materiais através da visão corresponde na sua maior parte à memoria de 

experiências passadas. Para uma percepção mais completa, a percepção táctil do elemento 

é fundamental.

A escala de um componente visual é fundamental para a noção das dimensões. Só 

por justaposição entre elementos é possível dizer se algo é grande ou pequeno, maior ou 

menor, sempre por comparação. Saber como podemos relacionar o tamanho com o propó-

sito e com o significado do que se tenciona comunicar é essencial para a estruturação das 

mensagens visuais.

Estes são os elementos básicos que utilizamos no desenvolvimento do pensamento 

— e, consequentemente, da comunicação visual — munindo o transmissor de ferramentas 

visuais para uma mais rápida e eficiente exposição da sua mensagem.
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É primordial conhecer e perceber o consumidor final a que se destina cada tipo de 

informação. Desta forma consegue-se ser muito mais eficiente a passar uma mensagem/

informação para o público que se quer atingir, criando uma experiência mais memorável e 

significativa (O’Grady & O’Grady, 2008, p.52).

É importante reter que quanto mais simples é uma fórmula de comunicação, mais 

limitado o seu potencial de variações de interpretação, pelo que a simplicidade é a forma 

mais segura de desenvolver um elemento de comunicação para um maior número de pes-

soas (Dondis, 1992, p.22).
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PARTE II

TRABALHO 
DE PROjECTO
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PROGRAMA DO 
PROjECTO1

Na primeira parte desta dissertação fomos encontrando as informações necessárias 

para a definição do projecto que nos propusemos a desenvolver.

O projecto a ser desenvolvido nesta dissertação foi-se afirmando ao longo da pesquisa 

feita na parte I, de fundamentação teórica.

Após a fundamentação teórica, na parte II desta dissertação o que se estudou vai ser 

traduzido num projecto que responda aos objectivos.

Neste capítulo vamos definir as temáticas abrangidas na infografia dos azulejos, os 

motivos formais e tipologias de padrão a utilizar, as formas de utilização do vidrado do 

azulejo enquanto forma de comunicação no infográfico, e a forma como a infografia vai ser 

aplicada nos azulejos.
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É através dos edifícios e respectivas fachadas, como vimos no primeiro capítulo, que 

os espaços urbanos são definidos (Lamas, 2004, p.94), o que faz da arquitectura um dos 

elementos mais preponderantes na construção de uma cidade, já que vai acumulando ex-

periências e processos ao longo dos tempos, fruto da cultura e sociedade onde está inseri-

da (João Rocha, APUD Neves, 2011, p.60).

As características de inalterabilidade e permanência que definem a matéria cerâmica 

e, por associação, aos revestimentos cerâmicos de fachada, dão ao azulejo um significado 

de ‘identidade’, no sentido de ser um elemento que é definido pela cultura da época em 

que foi fabricado e que permite às gerações posteriores adquirir informações sobre essa 

mesma época - seja através dos estilos gravados, das técnicas usadas ou das imagens que 

integram os casos figurativos.

Tendo em conta estas premissas estudadas, desenvolveu-se um trabalho de projecto 

com a intenção de imprimir nas fachadas, através da aplicação de azulejos infográficos de 

relevo, informações sobre o ano em que foram colocados. Desta forma contam uma pe-

quena história sobre a cidade onde estão assentados, informando os transeuntes de uma 

forma visual e táctil (até ao dia em que sejam retirados).

“A cidade é de certa maneira um processo num eterno presente, pois em 

constante consciencialização e actualização na vivência dos espaços, na inter-

-relação com as pessoas. Aqui, passado, presente e futuro encontram-se nela e 

de certo modo conferem-lhe a sua actualidade. (...) A cidade é causa ou conse-

quência da nossa sociedade, cultura e imaginário.” (João Rocha, APUD Neves, 

2011, p.61)

1.1 — INTRODUÇÃO
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Este projecto utiliza nos seus revestimentos cerâmicos azulejos de padrão, com a 

intenção de se fundir com uma estética já presente no meio urbano actual, e que ao mesmo 

tempo faz parte da imagética portuguesa. A opção da utilização de azulejos de padrão 

também se deve ao facto de tanto a produção como a colocação destes nas fachadas serem 

mais fáceis, menos morosas e mais económicas, factores muito importantes para uma pro-

dução com vista a aplicação na construção civil.

Foi dada preferência à utilização de azulejos de relevo pelas suas características 

intrinsecamente relacionadas com componentes sensoriais da percepção humana: o seu 

carácter táctil permite às pessoas ‘sentirem’ a cidade através das informações dadas; para 

além disso, as sombras criadas pelo relevo sofrem mutações ao longo do dia, dando igual-

mente ‘corpo’ tridimensional à fachada. A repercussão dispersa de reflexos vai ainda dotar 

a fachada de movimento e dinamismo.

Cada cidade ou localidade envolve na sua história vários dados e valores numéricos 

que a definem, correspondentes a vários âmbitos de interesse. Na sua maioria estes valo-

res têm quantidades diferentes entre localidades. Neste projecto essas discrepâncias vão 

ter um interesse especial, pois esses dados dissemelhantes traduzem-se em configurações 

distintas nos motivos dos azulejos, criando um conjunto de elementos identitários especi-

ficamente para cada local. 

Neste trabalho pretendeu-se que estas informações sobre a cidade fossem impressas 

nos azulejos em forma de infografias. Isto permite que os dados numéricos se traduzam 

em grafismos, incorporando as fachadas enquanto elementos de interesse decorativo. 

O primeiro contacto que o transeunte tem com os elementos ornamentais do padrão da 

fachada é somente de contemplação. Numa segunda aproximação, o transeunte um pouco 

mais atento ou curioso entende que existem dados informativos contidos na ornamentação 

geométrica e pode servir-se do azulejo-legenda que é incorporado em cada fachada para 

ler as informações nele inscritas. 
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Sendo que este projecto tem em vista a aplicação nas fachadas dos edifícios das locali-

dades azulejos que têm impressos em relevo informações sobre essas mesmas localidades, 

pretendeu-se que os temas empregados neste projecto estivessem intrinsecamente ligados 

à população e ao clima que, como veremos, são dois elementos que definem um lugar. 

1.2 — AS TEMáTICAS ABRANGIDAS
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1.2.1 — POPULAÇÃO

Como foi abordado anteriormente, as fachadas têm um papel preponderante na ima-

gem e leitura da cidade por parte da população através das suas capacidades sensoriais. 

Ao longo dos séculos as vontades e desígnios da população quando à concepção de fachada 

têm-se alterado, reportando para diferentes imaginários (Dias & Fernandes, 1989, p.358). 

As fachadas são um reflexo de um tempo, de uma ideia, de um pensamento, de uma visão e 

da própria divisão e estratificação da população. 

Sem população não teríamos cidades. É ela que as constrói e as molda ao longo dos 

tempos (McKenzie, 1931, p.314). A arquitectura e o urbanismo só fazem sentido se existi-

rem pessoas para viver esse espaço denominado por cidade. Ao longo da história tem sido 

notado de que maneira este espaço tem vindo a modificar-se, seja de uma maneira formal, 

construtiva ou habitacional.

As premissas, as lógicas, as matérias-primas utilizadas para a construção e a popula-

ção têm vindo a sofrer inúmeras evoluções até chegarmos aos dias de hoje (Goitia, 2006, 

p.193).

 A população, na sua múltipla diversidade e com as suas relações intrínsecas, sofre 

cada vez mais mudanças, que vão atingir os sistemas e as formas de produção, de distribui-

ção e de consumo. As várias mudanças ao longo dos tempos reflectem-se na organização do 

trabalho, dos tempos livres, nos relacionamentos sociais e familiares e nos valores, aspira-

ções e comportamentos individuais e colectivos, assim transformando os modos de vida, as 

formas de uso e apropriação do espaço público e privado e as estruturas espaciais, funcio-

nais e vivenciais das cidades, das aldeias e do território (Ferreira, 2007, p.28), adquirindo 

deste modo um papel preponderante na organização e morfologia da cidade, definindo os 

seus fluxos consequentemente a sua configuração, imagem e estética (Ascher, 2010, p.22).

Todos os temas relacionados com os cidadãos de uma determinada cidade são, por 

isso, de interesse para este projecto.
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1.2.2 — CLIMA

A população, as cidades e seus edifícios, e materiais que os constituem, são influencia-

dos pelo território e o clima em que estão inseridos. 

No que toca à população, o clima tem um forte impacto nos seus hábitos de vida, 

acabando por moldar a personalidade e cultura de uma sociedade, de um determinado ter-

ritório. Este factor acaba por estar intrinsecamente ligado com a cidade e a sua construção, 

arquitectura, matérias-primas escolhidas, cores, alturas, ritmos, padrões e fachadas.

Sendo que o principal enfoque deste projecto é a aplicação de azulejos em fachadas, 

parece-nos bastante claro abordar o tema do clima e de que maneira influencia estes mes-

mos elementos.

Portugal é um país com um clima bastante diversificado, sendo possível encontrar 

diferentes tipologias de arquitectura e cidade ao longo do seu território.

Actualmente, devido a uma maior facilidade na deslocação de matérias-primas, 

encontramos nas cidades uma maior homogeneidade. No passado a população usava na 

sua maior parte os materiais disponíveis do território, criando uma imagem e estética 

própria de cada cidade, e irremediavelmente ligada com o seu clima. Apesar deste factor a 

população e as cidades portuguesas continuam a respeitar o espírito do lugar, ‘Genius Loci’ 

(Távora, 1999, p.43). Desta forma é ainda usual o uso de azulejos nas fachadas, com novas 

abordagens, características e estéticas.

O clima é um elemento preponderante na construção das cidades, suas estéticas e 

experiências sensoriais. A aplicação de azulejos nas fachadas não só responde a questões 

climáticas que se prendem com pormenores construtivos e sua materialidade, mas tam-

bém formais e estéticos, com os seus padrões, tons, relevos e jogos de luz e sombra (Ol-

gyay, 2009, p.37).

As informações traduzidas graficamente nos azulejos deste projecto, conforme o seu 

tema, podem ter uma intenção de alerta para certos problemas existentes, ou uma inten-

ção meramente lúdica, seleccionando para tal temas mais ‘leves’ e alegres.
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Para a composição dos padrões azulejares deste projecto, procedeu-se a um levanta-

mento nos subcapítulos 2.3.4 e 2.3.5 das muitas conjugações de padrões e os elementos 

formais aplicadas ao longo dos séculos. Desta forma, procurou-se saber quais os mais 

utilizados na azulejaria portuguesa de padrão. 

Pensamos ser pertinente que estes elementos ornamentais e tipos de formação de 

padrão sejam utilizados em novos azulejos, numa intenção de continuidade da linguagem 

azulejar já tradicional e identitária.

1.3 — MOTIVOS FORMAIS E 
CONjUGAÇÃO DOS PADRõES
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1.3.1 — CONjUGAÇõES DE PADRÃO

Ao longo do levantamento feito nesta dissertação dos tipos de conjugações de padrão 

da azulejaria portuguesa, um deles sobressaiu como sendo o mais frequente. O padrão de 

módulos de 2x2 azulejos iguais, em que o azulejo tem uma rotação de 90º em 90º com cen-

tro de rotação num dos seus cantos teve uma grande popularidade durante grande parte do 

tempo, com principal utilização na padronagem de tapete do século XVII, na padronagem 

pombalina, e nas fachadas exteriores compostas de azulejos de produção semi-industrial 

do século XIX.

 Um tipo de configuração de azulejos, que se desenvolveu e que foi utilizado por 

vários artistas no século XX, dá-nos a possibilidade de construir conjugações variáveis ao 

longo do padrão. Através da disposição quase que aleatória dos vários azulejos, a parede 

vai transmitir vários ritmos, que podem ser constituídos por mais que um azulejo. Esta lin-

guagem constrói-se em volta do trabalho de Maria Keil e Eduardo Nery, que introduziram 

na azulejaria moderna uma mudança de atitude perante a utilização de azulejo de padrão.

 O padrão de módulo constituído por um só azulejo que se encerra nele próprio, 

repetido na fachada mantendo sempre a mesma posição (que por vezes é indecifrável, pois 

todos os lados são iguais), foi também grandemente utilizado na azulejaria portuguesa. 

 Outro tipo de padrão que pensamos ser interessante de abordar é constituído por 

dois azulejos, iguais, um sendo ligado ao outro num dos lados sofrendo uma rotação de 

180º. Este tipo de padrão era usado no século XVII e, mais tarde, foi adoptado por Rafael 

Bordalo Pinheiro. 
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1.3.2 — MOTIVOS FORMAIS qUE INTEGRAM O DESENHO 
DO AzULEjO 

Como se pôde observar, os círculos e seus segmentos circunferenciais e todo o tipo de 

componentes lineares diagonais são os elementos que mais força tiveram nas superfícies 

azulejares em Portugal ambos com a intenção de dinamizar e quebrar a rigidez da fachada 

arquitectónica em que estão inseridos.

Os círculos eram utilizados na sua plenitude ou em arcos de circunferência. Os arcos 

de circunferência por vezes permitiam a ligação com outros azulejos iguais, perfazendo em 

conjunto um círculo maior, e com maior possibilidade de ter conjugações diferentes.

Tanto os círculos como as linhas diagonais podem ser traçados de forma directa, bem 

delineados, ou os elementos que compõem o azulejo e sua posição podem apenas aludir a 

estes motivos, fazendo com que o observador tenha somente a sua percepção.

Os elementos diagonais podem ser utilizados como elementos de ligação entre azu-

lejos e como marcação de linhas de força que contradizem a ortogonalidade da colocação 

azulejar.

A pirâmide, sugerida pelo padrão ponta de diamante do século XVII e ainda bastante 

utilizada nos anos 60 e 70, é um componente de relevo que utiliza as linhas diagonais e 

que decompõem as sombras e os brilhos através das suas faces.

Os elementos quadrangulares têm também uma presença interessante ao longo das 

épocas, muito presente na Art Déco ou mesmo nos padrões de Maria Keil e Eduardo Nery. 

Estes elementos podem sofrer várias distorções ou mesmo rotações, encontrando-se bas-

tantes losangos nos padrões portugueses.
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O estudo prévio que foi feito na primeira parte desta dissertação, tanto sobre os efei-

tos que a concentração de vidrado colorido transparente vai ter quando utilizados sobre 

azulejos relevados, como sobre os efeitos criados pelas sombras próprias e projectadas nos 

relevos dos azulejos, vão ter agora um exemplo prático da sua relevância.

A utilização do vidrado de diferentes níveis de concentração pode ganhar leituras 

interessantes na marcação e distinção de baixos e altos relevos, com possibilidade de dois 

grandes tipos significados quando aplicados aos azulejos infográficos que são desenvolvidos 

nesta dissertação:

• Uma zona de maior concentração de vidrado é necessariamente mais escura, pelo que 

pode servir para a evidenciação de certos elementos para os quais se quer que recebam mais 

atenção da parte dos transeuntes. 

• As zonas de maior concentração pressupõem uma maior profundidade no azulejo, pelo 

que podem ganhar um significado de negativo, contrastando com as zonas mais claras, onde 

a camada de vidrado é mais fina.

• As sombras, dado o seu carácter de metamorfose — tendo em conta que se alteram ao 

longo do dia (e mesmo de dia para dia) —, no âmbito deste projecto não vão ser utilizadas 

como indicadores de informações através de gráficos. A sua utilização, porém, é bastante 

importante para enaltecer os motivos utilizados, imprimindo-lhes a sensação de volume, de 

todas as três dimensões que os compõem. 

• A sombra, em conjunto com os reflexos projectados pelos azulejos, vão dinamizar e 

animar as fachadas de maneiras diferentes, dependendo da forma dos motivos utilizados. Como 

vimos, quando os elementos têm arestas marcadas, a sua sombra é também bem delimitada, 

funcionando na fachada como um elemento não existente fisicamente, mas que é mutável.

1.4 — UTILIzAÇÃO DO VIDRADO 
E DAS SOMBRAS 
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1.5 — INFOGRAFIA APLICADA AO 
AzULEjO 

 Cada azulejo inserido no âmbito deste projecto contém um infográfico inscrito nos 

elementos relevados, referente a um tema que se ache pertinente — pertencendo sempre a 

um dos dois temas abrangidos neste projecto: população e clima. O número (ou tamanho) 

dos elementos visuais de relevo correspondentes às variáveis dos gráficos vai crescendo 

ou diminuindo conforme os valores estatísticos correspondentes ao local onde estão apli-

cados. 
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1.5.1 — INFOGRAFIA APLICADA AO AzULEjO

A tradução dos dados previamente determinados dá-se através de elementos gráficos 

que sejam claros para a sua leitura.

Como foi visto no capítulo 3 da I Parte, Rajamanickam definiu uma segmentação dos ti-

pos de infográficos na qual afirma haver 3 fases de decisão para a tipologia final escolhida, 

relacionando a forma, o conteúdo e o método de comunicação através da qual a informação 

vai ser exposta. 

Nos infográficos que vão ser utilizados nestes azulejos, o tipo de informação vai ser 

sempre quantitativo, a sua ferramenta de representação vai ser sempre o gráfico, enquan-

to que o seu método de comunicação é estático — ainda que possa haver uma interacção 

física no contacto com os azulejos, para além da dinâmica reproduzida pelos brilhos e 

sombras a informação não é mutável.

A marcação de vários níveis no gráfico é importante para que o observador tenha uma 

mais fácil leitura deste. Não basta que o tamanho dos elementos varie conforme o valor 

estatístico dado, têm de ser introduzidas marcas correspondentes a valores fixos, segundo 

uma escala definida, para que o cidadão possa facilmente aproximar a compreensão de 

valores mais correctos e concretos.

Os gráficos contidos nestes azulejos têm alguns constrangimentos devido à sua aplica-

ção em padrão. 

O maior deles prende-se com a posição correcta do gráfico. De forma a que estes 

possam sofrer rotações sem perder a sua legibilidade, a base do gráfico deve estar bem 

demarcada, assinalando de forma clara o ponto de onde parte a leitura do valor.

Para este projecto, os dados estatísticos utilizados foram consultados numa base de 

dados sobre Portugal contemporâneo online, a PORDATA.
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1.5.2 — AzULEjOS COM LEGENDA

Devido à importância que se pensa ter o facto dos cidadãos entenderem a informação que 

está inscrita nas fachadas, deparou-se com o problema da passagem da mensagem para o tran-

seunte.  A leitura tanto do tema exacto e respectivo ano a que os valores correspondem, como a 

própria escala dos valores numéricos estatísticos, carece de uma legenda.

Optou-se, então, pelo produção de um azulejo com a legenda sobre cada fachada, de forma 

a que a informação fique registada na sua totalidade, incluindo o ano a que a informação se 

refere, tornando o cidadão parte do projecto e da informação, que se entretenha a ler todas as 

fachadas e até comparar fachadas de anos diferentes ou mesmo de cidades diferentes.

Para tal, cada fachada onde sejam aplicados os azulejos infográficos, vai ser acompanhada 

de um azulejo com a legenda gravada, sendo ele também aplicado na própria fachada. Deve ser 

colocado ao nível dos olhos do transeunte, para que este descubra mais facilmente a informa-

ção incluída na fachada por onde passa.

Este azulejo vai conter, escrito por extenso, o tema a que corresponde o gráfico e o ano. É 

necessário também incluir uma esquematização do gráfico, identificando qual o eixo principal 

sobre o qual os dados numéricos crescem ou diminuem e os valores a que correspondem os vá-

rios pontos marcados, de forma a mostrar a sua escala e a forma como o valor é marcado nele.

A colocação deve ser feita junto de um azulejo com a mesma posição (que não tenha sofri-

do uma rotação), pois mesmo que a base do gráfico esteja bem demarcada torna-se mais fácil 

quando os elementos de um e de outros têm a mesma direcção.

Todos os azulejos têm as palavras e numeração inscritos no azulejo a tinta de terceiro 

fogo, numa cor que contraste com a cor do vidrado, para uma boa leitura. Quando possível, os 

elementos de relevo correspondentes ao motivo do azulejo de padrão vão ser representados 

também em relevo no azulejo de legenda.

Este azulejo vai ser vidrado com uma cor diferente, de tonalidade clara, em relação à cor 

utilizada no resto da fachada, de forma a que este seja salientado.
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Foram desenvolvidos quatro exemplos de fachadas de azulejos infográficos no âmbito 

deste projecto. Os temas escolhidos para figurarem nestes exemplares foram: dimensão 

média das famílias, electricidade gasta em média por pessoa, nível de pluviosidade e tem-

peratura média, taxa de nupcialidade e taxa de divorcialidade. 

 Estes quatro temas (ou conjuntos de temas) vão-se traduzir em quatro tipologias 

de padrão.

Com um só tema traduzido num só azulejo, vamos analisar dois tipos: um deles tem 

os seus elementos todos colocados na diagonal, de forma a que a junção com os outros 

azulejos iguais seja feita através dos cantos, mais propícia à conjugação de padrão 2x2 com 

rotação num dos cantos; enquanto que o outro contém um elemento que termina de forma 

ortogonal num dos lados do azulejo, fazendo com que a formação de um elemento inteiro 

se faça através da junção de dois azulejos, um com rotação de 180º em relação ao outro.

 No terceiro tipo, o único azulejo que forma este padrão contém dois temas, um 

tema sendo como que o contrário do outro, podendo complementar-se.

 No último tipo, o padrão é constituído por dois tipos de azulejo, cada um se desdo-

brando em outros dois. Ao todo, este padrão conta com 4 azulejos, com um carácter visual 

semelhante, que se podem conjugar em padrões de ritmos variáveis, em agrupamentos 

vários ao longo da fachada.

 Para uma melhor estruturação e compreensão dos vários azulejos infográficos, 

cada um dos quatro tipos vai conter a seguinte informação: tema abordado, motivos 

formais utilizados, leitura dos valores estatísticos, azulejo de legenda, cidades selecciona-

das, comportamento da sombra, utilização do vidrado, padrões possíveis e simulação de 

integração na arquitectura.

SOLUÇõES DE 
PROjECTO2
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2.1 — UM AzULEjO, UM TEMA  

2.1.1 — DIMENSÃO MéDIA DAS FAMÍLIAS
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TEMA ABORDADO

Segundo os dados estatísticos reunidos pela PORDATA, cada vez mais o número de 

pessoas constituintes de uma família nuclear vai diminuindo , talvez devido ao crescimento 

da idade de gravidez das mulheres  ou ao aumento da taxa de divórcios , entre outras possibi-

lidades. Este azulejo visa assinalar essa flutuação, marcando a dimensão média das famílias 

em cada localidade num ano específico, escalado em número de indivíduos.

MOTIVOS FORMAIS UTILIzADOS

Este azulejo tem uma forma piramidal, que parte de uma pirâmide de base quadrangu-

lar. Esta é truncada num dos cantos dando lugar a um triângulo, que é a forma resultante da 

ausência dessa ‘fatia’.

A sua forma piramidal relembra um telhado de uma casa, em que o seu corte deixa 

antever as pessoas que lá estão dentro. Esta face triangular resultante do corte vai, portanto, 

incluir os níveis de contagem, como veremos mais à frente.
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LEITURA DOS VALORES ESTATÍSTICOS 

A representação dos valores da dimensão média da família numa determinada locali-

dade encontra-se, como já foi dito, dentro do triângulo. Os níveis de contagem progridem 

na diagonal, de 0 a 5 (indivíduos). Os níveis são marcados através de uma linha em alto-

-relevo, que é contínua de uma aresta a outra quando são números inteiros e uma linha 

contínua que não toca nas arestas quando marca a metade desses números inteiros.

O triângulo vai crescer 

ou diminuir conforme o 

valor correspondente à ci-

dade em questão. O vértice 

do triângulo vai equivaler 

a esse valor, movendo-se 

sobre a diagonal.

Este vértice do triângulo 

corresponde ao vértice da pirâ-

mide, que vai por isso ser o ponto 

mais alto do azulejo. A base desse 

triângulo é sempre da mesma 

altura que os limites circundantes 

do azulejo.
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AzULEjO DE LEGENDA 

O azulejo com a legenda desenvolvido para este mostra o eixo diagonal onde são mar-

cados os valores correspondentes ao número de indivíduos mostrados pelos dados estatís-

ticos.

Apesar de ser complicado mostrar a legenda com a pirâmide em relevo, o que con-

fundia muito o azulejo, optou-se por manter as marcações a relevo, tais como no azulejo 

infográfico.
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LISBOA - 2,2 PESSOAS

LISBOA

RIBEIRA GRANDE - 3,6 PESSOAS

RIBEIRA GRANDE

BRAGA - 2,8 PESSOAS

BRAGA

CIDADES SELECCIONADAS

Tendo valores bastante diferenciados, foram escolhidas as localidades de Lisboa, Ri-

beira Grande e Braga, entre os quais Lisboa tem o nível de indivíduos por família em média 

menor (2,2 indivíduos) e Ribeira Grande (cidade e concelho na ilha de São Miguel, Açores, 

com 3,6 pessoas), enquanto que a cidade de Braga se encontra no meio, com 2,8 indivíduos 

por família.

Ao comparar os vários azulejos correspondentes às diferentes cidades, podemos notar 

que a sua configuração tem uma diferença grande. O triângulo mais escuro fica mais ou me-

nos alongado, ocupando uma parte percentual do azulejo maior ou menor, enquanto que a 

sua área mais clara, no caso de incidência do sol na ponta contrária, vai sendo configurada 

em proporcionalidade inversa.
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COMPORTAMENTO DA SOMBRA

Estas várias faces inclinadas para lados diferentes vão reflectir os raios de luz solar ao 

longo do dia em direcções divergentes. Estes raios de sol vão também criar faces com sombra 

própria distintas, cada uma das faces adquirindo um tom diferente da cor original do vidrado 

devido à posição dos raios ao longo do dia (na ilustração, as setas representam a direcção 

dos raios solares em cada caso). Em baixo podemos notar como o relevo do azulejo se com-

porta com várias direcções de luz.
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UTILIzAÇÃO DO VIDRADO

Para acabamento deste azulejo vai ser utilizado um vidrado colorido transparente verde 

escuro, que nesta peça se vai concentrar mais no triângulo que contém os níveis de contagem. 

Esta concentração vai acontecer devido às linhas em alto-relevo que marcam estes níveis, que 

não vão deixar escorrer o vidrado, aprisionando-o nos seus ‘degraus’. As outras faces são um 

pouco mais claras, pois não têm obstáculos que prendam o vidrado. Tanto as linhas dos níveis 

como as arestas de todo o poliedro são os elementos mais claros do azulejo, marcando-as 

visualmente. Isto deve-se às arestas vivas que têm, onde o vidrado não adere bem.

LISBOA RIBEIRA GRANDE BRAGA
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PADRõES POSSÍVEIS

Apesar de ter uma elevação razoável no centro, tendo como ponto máximo o vértice 

da pirâmide, os limites deste azulejo são todos mais baixos, com a mesma altura, o que 

vai permitir uma conjugação com os azulejos contíguos em qualquer posição rotativa. A 

intenção primordial do desenvolvimento da forma deste azulejo foi a sua possível configu-

ração em padrões de módulo 2x2, com rotação de 90o em 90o a partir de um dos vértices 

– o vértice correspondente ao canto da base da face truncada -, relembrando os azulejos de 

padrão usados em tempos passados e presentes ainda nas fachadas portuguesas. 



138

Esta configuração do módulo vai gerar uma forma estelar, de quatro pontas (a verde na imagem), mais escuras 

devido à concentração de vidrado. Quando estes módulos estão colocados contiguamente vai-se formar outra forma 

estelar, de faces mais claras, com centro do lado contrário ao centro da estrela escura (a amarelo na imagem).

Para além dos padrões em estrela, este azulejo permite a configuração de outro tipo de padrões, com 

módulo de 2x1. Neste primeiro padrão o módulo é constituído por dois azulejos colocados lado a lado na hori-

zontal, cuja rotação é de 90º. Desta forma todos os triângulos mais escuros ficam virados para cima, ficando a 

fachada mais escura quando vista de uma perspectiva superior e mais clara quando vista de uma perspectiva 

inferior.
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É possível, ainda, colocar estes módulos, não de maneira ortogonal, mas de modo intercalado. 

O azulejo direito de um módulo vai ser colocado por cima do azulejo esquerdo de outro, e por aí em 

diante até configurar o padrão. Desta forma o padrão cria um desequilíbrio visual, ficando confuso 

aos olhos do observador, mas com um efeito interessante.

Esta percepção inverte-se, obviamente, quando o módulo é virado ao contrário, com os 

triângulos mais escuros com as bases viradas para baixo.
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 Quando inserido em padrão, estas distensões do triângulo escuro e, consequentemen-

te, da disposição da pirâmide, vão tornar a própria fachada algo diferente. Para além dos 

ângulos dos brilhos e sombras, a fachada fica visualmente mais escura se o dado estatístico 

referente ao número de pessoas for maior, e vice-versa.

LISBOA

RIBEIRA GRANDE
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SIMULAÇÃO DE UMA POSSÍVEL INTEGRAÇÃO NA FACHADA
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2.1.2 — CONSUMO DE ENERGIA POR HABITANTE 
EM AMBIENTE DOMéSTICO

TEMA ABORDADO

À medida que as tecnologias se vão desenvolvendo, o nível de consumo de elec-

tricidade vai aumentando, pois a maior parte dos novos ou melhorados equipamentos 

dependem deste tipo de energia para operar.

Para o desenvolvimento deste azulejo foi utilizado como tema o consumo da elec-

tricidade no âmbito doméstico, numa estimativa média por indivíduo.
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VISTA DE CIMA

CORTE DE LADO

MOTIVOS FORMAIS UTILIzADOS

A nível formal, os motivos deste azulejo representam um raio eléctrico, imagem muito 

utilizada no quotidiano em ícones relacionados com elementos que lidam com electricidade. 

Esta representação só é reconhecida quando junto com outro azulejo igual mas com uma 

rotação de 180o, sendo esta a constituição do módulo da maior parte dos padrões que este 

azulejo vai formar.

Este azulejo tem duas alturas diferentes: uma é dada pela base, completamente lisa; a 

segunda é um pouco mais alta e é dada pelo motivo (que é, também ele, todo liso); a conta-

gem do consumo da electricidade faz-se através de uns orifícios em forma de semi-esferas, 

com a profundidade quase até à altura da base. Estas semi-esferas encontram-se centradas 

no ‘corpo’ rectangular do motivo, principiando no lado que está encostado a um dos limites 

do azulejo.
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LEITURA DOS VALORES ESTATÍSTICOS 

Os dados referentes ao consumo de electricidade por pessoa no espaço doméstico vão 

variar a altura do ‘corpo’ do motivo desde a sua base, estando nele integrados os níveis de con-

tagem expressos através de vários círculos. Os círculos maiores são referentes aos milhares 

e meios milhares e os círculos mais pequenos são referentes às centenas que os intermedeiam.

A uma cidade em que haja maior consumo por pessoa vai corresponder um azulejo com 

um ‘corpo’ do motivo mais longo. Este vai aumentar a partir da base, que começa num dos 

lados do limite do quadrado azulejar.
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AzULEjO DE LEGENDA 

A legenda referente a este azulejo tem o mesmo relevo que o azulejo infográfico, de 

forma a identificar melhor os elementos. Contudo, são inseridos os elementos informativos 

escritos (a tinta de terceiro fogo), que inclui o tema “consumo de energia eléctrica por indi-

víduo” e o respectivo ano a que se refere. A unidade também se encontra inscrita (kW), bem 

como a escala numérica pela qual o azulejo se segue.
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LISBOA RESENDE ALBUFEIRA

CIDADES SELECCIONADAS

Para este exemplo escolheram-se as localidades de Lisboa, Albufeira e Resende, por 

terem valores de consumo de energia eléctrica por consumidor (referentes a 2010)  muito di-

ferenciados, sendo o mais alto o de Albufeira (2923,4 kW) e o mais baixo o de Resende (828,5 

kW). Os dados referentes a Lisboa são de 1632,0 kW. O motivo referente a Albufeira tem um 

corpo rectangular bastante mais alargado, tendo a sua ortogonalidade muito mais marcada 

do que azulejo referente a Resende. Neste último, o corpo rectangular é muito pequeno, ori-

ginando uma ponta triangular que o ocupa em quase todo o seu comprimento, dando-lhe um 

carácter angular mais dinâmico.

Os padrões que são por eles formados vão também ficar diferentes. Todos os padrões 

configurados com o azulejo correspondente a Albufeira ficam visualmente mais preenchidos, 

com mais informação. Os seus padrões são mais rígidos e estáticos, e os ângulos entre mó-

dulos (quando se ligam através da ponta diagonal) mais apertados. Quanto menor o nível de 

consumo de energia eléctrica, mais dinâmicos e ‘limpos’ são os seus padrões.
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COMPORTAMENTO DA SOMBRA

Sendo o motivo relevado todo ao mesmo nível, a sombra vai ser jogada à volta dos limi-

tes do mesmo. Quando os raios solares incidirem de um dos lados, o limite contrário vai ficar 

marcado com a cor mais escura da sombra própria e projectada sobre a camada mais baixa. 

Quanto mais o sol estiver posicionado de lado, mais larga é esta sombra. A parede revestida 

com este azulejo vai ter configurações visuais diferentes ao longo do dia, pois as sombras 

vão demarcar distintos limites do motivo. A sombra também vai ser projectada nos orifícios 

semi-esféricos que marcam os níveis, apesar de perder importância devido à concentração 

de vidrado nestes. Na ilustração esquemática podemos ver como o azulejo se comporta com 

as várias direcções de luz (marcadas com uma seta preta). Em baixo podemos notar como o 

relevo do azulejo se comporta com várias direcções de luz.
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UTILIzAÇÃO DO VIDRADO

Para acentuação dos orifícios correspondentes à marcação dos níveis numéricos do info-

gráfico, optou-se por utilizar neste caso um vidrado colorido transparente. Desta forma, a cor 

vai-se concentrar nestes espaços semi-esféricos, adquirindo assim o tom mais escuro de todo 

o azulejo.
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PADRõES POSSÍVEIS

Este azulejo faz uma ligação com o azulejo contíguo de forma perpendicular ao limite do 

quadrado azulejar, através do ‘corpo’ do motivo, apesar de a figura se encerrar imediatamen-

te. A ‘ponta’ do raio, terminando numa das pontas diagonais do azulejo, tem a possibilidade 

de fazer ligação a outras pontas diagonais de azulejos que o circundam ou mesmo servir de 

terminação.

Esta ponta vai dar dinâmica ao padrão, contrastando com o seu corpo ortogonal aos 

limites do azulejo.

A conjugação de dois azulejos criando ligação dos dois ‘corpos’ do motivo vai formar um 

módulo de carácter horizontal ou vertical (dependendo da rotação que tiverem) forte. Isto 

vai marcar a fachada visualmente, alongando-a (horizontalmente) ou marcando a altura do 

edifício (verticalmente).
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Este azulejo pode formar vários padrões, sendo de carácter horizontal ou vertical 

(como vimos) ou ambos. Dentro deste último caso, podem ser formados padrões ‘em ventoi-

nha’, em que a conjugação dos módulos é feita com rotação de 90o em 90o com eixo no vér-

tice onde a ‘ponta’ do motivo termina. Este padrão cria a ilusão de um movimento rotativo, 

animando a fachada.
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Este tipo de padrão que lembra uma ventoinha pode também ser configurado a partir 

de um só azulejo. Neste caso, para formar o seu módulo, o eixo de rotação do azulejo faz-se 

sobre outro ponto, o vértice direito correspondente à base do corpo rectangular.

O módulo deste padrão (em baixo, a amarelo) pode ser repetida em posição intercala-

da, e não ortogonal como no padrão anterior. Nesta configuração não é possível encontrar o 

espaço quase quadrangular (na diagonal) liso.
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LISBOA

LISBOA

RESENDE

RESENDE

ALBUFEIRA

ALBUFEIRA
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SIMULAÇÃO DE UMA POSSÍVEL INTEGRAÇÃO NA FACHADA
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2.3 — DOIS AzULEjOS, DOIS TEMAS 
qUE TÊM ALGO EM COMUM 
NÍVEL DE PLUVIOSIDADE + TEMPERATURA MéDIA
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TEMA ABORDADO

Estudou-se ainda um caso que permite a possibilidade de integrar na mesma fachada 

dois azulejos diferentes, tendo obrigatoriamente em conta a sua linguagem, que tem de ser 

semelhante, sendo a temática geral também a mesma.

No caso desenvolvido, a conjugação de padrão para a fachada é constituída por azulejos 

com dois temas de informação impressos sobre o clima que estão relacionadas: um deles 

traduz o nível de pluviosidade que se deu no ano da colocação, (esta informação está divi-

dida em dois azulejos, um correspondente à época Primavera/Verão — de uma cor — e o 

outro correspondente à época Outono/Inverno — de outra cor); o segundo informa sobre 

a temperatura média que se sentiu no mesmo ano (esta informação está também dividida 

em dois azulejos, com as mesmas épocas, cada cor correspondente à cor da época do azulejo 

respectivo à pluviosidade).

MOTIVOS FORMAIS UTILIzADOS

A linguagem formal aqui utilizada é a mesma entre os azulejos, utilizando várias linhas 

relevadas paralelas, de forma a criar uma sensação de conjunto entre os dois temas. Ainda 

assim, pretendeu-se que as linhas traduzissem cada tipo de informação quase figurativamen-

te, ainda que à partida pareça conter apenas motivos abstractos. 

Os azulejos respectivos à pluviosidade são constituídos por várias rectas diagonais pa-

ralelas que são quebradas por um quarto de circulo - com centro numa das pontas que têm a 

diagonal do azulejo - completamente liso, sem relevos. O nível de pluviosidade vai ser dado 

pelo comprimento da linha central. Desta forma, as rectas diagonais equivalem a pingos de 

chuva, em contraposição com o sol representado na forma circular. Quanto maior o nível de 

chuva, menor o raio do sol representado.

No caso dos azulejos que representam a temperatura, as linhas relevadas concentram-se 

na forma de quarto de círculo. Neste caso as linhas são, também elas, curvas. São todas para-

lelas e partem de um dos cantos do azulejo. O nível da temperatura vai ser dado pelo número 

de linhas curvas, que vão preenchendo o azulejo. 
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LEITURA DOS VALORES ESTATÍSTICOS 

Sendo esta fachada constituída por azulejos referentes a dois temas, teremos de desen-

volver dois tipos de leitura dos valores estatísticos incorporados nos azulejos infográficos.

Quanto ao infográfico correspondente ao nível de pluviosidade, a unidade escolhida é o 

milímetro. O seu eixo insere-se na diagonal, de um canto ao canto contrário do azulejo e está 

dividido em parcelas correspondentes a 25mm cada.

O ponto que marca o come-

ço do arco de circunferência que 

limita os traços relevados corres-

pondentes à chuva, para dar lugar 

ao quarto de círculo liso, marca-se 

neste eixo.
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Em relação ao azulejo infográfico correspondente à temperatura média de uma loca-

lidade, a leitura também se vai fazer num eixo diagonal ao quadrado azulejar, mas como as 

marcações são constituídas por quartos de circunferência, a leitura pode também ser feita na 

vertical.

A unidade escolhida é o oC, e o eixo divide-se em parcelas correspondentes a 2 oC, sendo 

divididas por subparcelas (ficando o eixo dividido de 1 oC em 1 oC). As parcelas principais vão 

corresponder às linhas relevadas com maior elevação e largura, enquanto que as subparcelas 

vão corresponder às de elevação e largura menores.
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AzULEjO DE LEGENDA 

A legenda relativa aos azulejos infográficos da fachada deste exemplo é constituída por 

quatro azulejos, dois para cada tema (um de cada cor), de forma a abarcar os dois conjuntos 

de épocas abordados.

No azulejo correspondente à precipitação, é importante a marcação do eixo de contagem 

através dos seus valores, optando-se aqui por substituir a barra central presente nos azule-

jos por esse eixo, auxiliado de uma seta orientadora que dá a direcção da transformação do 

motivo (neste caso, do espaço que vão ocupar as linhas diagonais em contraposição à percen-

tagem espacial que ocupa o círculo liso, correspondente à ausência de chuva).

No azulejo relativo à temperatura, utilizou-se a mesma estrutura do eixo: os arcos de cír-

culo que representam os níveis de temperatura, a alto-relevo tal como estão nos azulejos de 

padrão, são cortados, alisando a diagonal respectiva ao eixo de contagem, de modo a poder 

inscrever a numeração a tinta de terceiro fogo.
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LISBOA

LISBOA

éVORA

éVORA

PLUVIOSIDADE

TEMPERATURA

Inverno: 79 mm

Outono: 150 mm

Primavera: 91 mm

Verão: 3,3 mm

Média Outono + Inverno: 114,5 mm

Média Primavera + Verão: 47,15 mm

Inverno: 11,6º

Outono: 18,3º

Primavera: 15,6º

Verão: 21,6º

Média Outono + Inverno: 15º

Média Primavera + Verão: 18º

Inverno: 55 mm

Outono: 79 mm

Primavera: 62 mm

Verão: 6 mm

Média Outono + Inverno: 67 mm

Média Primavera + Verão: 34 mm

Inverno: 8,3º

Outono: 17,6º

Primavera: 15º

Verão: 23,6º

Média Outono + Inverno: 13º

Média Primavera + Verão: 19,3º

CIDADES SELECCIONADAS

As duas cidades escolhidas para o desenvolvimento deste azulejo foram Lisboa e Évora. 

Reuniram-se os dados correspondentes às 4 estações de cada uma das cidades, correspon-

dentes a cada um dos dois temas abordados.

Posteriormente, foi feita uma média das estações Primavera e Verão e uma média das 

estações Outono e Inverno.

Abaixo podemos ver os dados encontrados e a sua tradução na infografia dos azulejos.
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LISBOA

PRIMAVERA / VERÃO PRIMAVERA / VERÃO

PRIMAVERA / VERÃO PRIMAVERA / VERÃO

OUTONO / INVERNO

OUTONO / INVERNO

OUTONO / INVERNO OUTONO / INVERNO

LISBOA

éVORA

éVORA

PLUVIOSIDADE

TEMPERATURA

Primavera / Verão
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LISBOA éVORA

Ficamos então com o conjunto de azulejos de cada uma das cidades definido.
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COMPORTAMENTO DA SOMBRA

A sombra tem nestes azulejos um grande papel dinamizador da fachada. Tanto as linhas 

curvas como as linhas rectas se vão comportar como barreiras para o sol, desenhando som-

bras de limites marcados que vão crescendo e diminuindo ao longo do dia.
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UTILIzAÇÃO DO VIDRADO

Tendo em conta que as sombras têm grande protagonismo nestes dois tipos de azulejos, 

o vidrado aplicado nestes azulejos é opaco. De forma a conseguir separar e identificar os 

azulejos correspondentes a uma das duas épocas, são utilizadas duas cores diferentes, ainda 

que similares. Utilizou-se um vidrado laranja para a época primavera/verão e um vidrado 

vermelho que corresponde à época Outono/inverno.

PADRõES POSSÍVEIS

Os padrões que se podem conjugar com estes 4 azulejos são variados, mas o que nos 

parece mais interessante é o padrão variável, criando vários tipos de ritmo ao longo da facha-

da., mais cheios ou mais vazios.
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SIMULAÇÃO DE UMA POSSÍVEL INTEGRAÇÃO NA FACHADA
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2.4 — UM AzULEjO, DOIS TEMAS 
qUE SE COMPLEMENTAM 
TAxA NUPCIALIDADE + TAxA DIVORCIALIDADE



168

MOTIVOS FORMAIS UTILIzADOS

A linguagem formal escolhida para a configuração deste azulejo foi a conjugação de vá-

rios círculos pequenos, numa alusão às pessoas (como se fossem vistas de cima, mostrando 

essencialmente as suas cabeças).

A taxa de nupcialidade está representada num dos cantos, com os círculos em alto-rele-

vo, tomando a forma de semi-esferas.

A taxa de divorcialidade encontra-se representada na ponta contrária da diagonal do 

azulejo, e aqui as semiesferas são em baixo-relevo, quase como se tivessem sido tiradas as 

esferas que lá estavam colocadas, deixando um vazio.

Ao tacto, consegue-se sentir o carácter positivo e negativo dado pela presença ou ausên-

cia das esferas, respectivamente.

TEMA ABORDADO

É interessante também notar que dois temas diferentes, mas que são o oposto um do 

outro, quase que se complementando, podem coexistir no mesmo azulejo. 

A linguagem formal utilizada tem de transmitir esta dicotomia, e a forma mais interes-

sante encontrada para essa marcação é através do alto relevo e baixo relevo dos elementos, 

que tomam uma conotação de positivo e negativo. Esta oposição pode ser ainda marcada pela 

concentração de vidrado colorido transparente, técnica que utilizámos neste caso.

O exemplo desenvolvido aqui representa a taxa de nupcialidade e a taxa de divorcialida-

de do ano em que foi colocada a fachada (neste caso os dados são de 2011).
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LEITURA DOS VALORES ESTATÍSTICOS 

Tendo este azulejo em questão dois temas de dados estatísticos inseridos — taxa de divor-

ciabilidade e taxa de nupcialidade —, um deles vai começar a sua ‘contagem’ num dos cantos 

do quadrado azulejar, enquanto que o outro começa no canto contrário.

A unidade de escala é a percentagem (%).

O eixo diagonal que liga esses cantos vai ser dividido em 20 parcelas, que vão servir de 

pontos de marcação para linhas perpendiculares ao eixo. É nessas linhas que as semi-esferas 

vão assentar. Cada um dos temas tem, assim, 9 linhas com que pode contar para preencher 

com os dados (a primeira linha a contar do canto não vai ser utilizada para a semi-esfera 

não ficar tão perto da borda). Se o dado a transmitir for 2, colocam-se duas semi-esferas na 

terceira fila, e assim por diante.

Para além das unidades, este infográfico vai exprimir também os décimos de unidade. 

Estes são traduzidos em semi-esferas mais pequenas, que vão sempre ser colocados espa-

lhando-se na fila em frente da fila onde se encontram as unidades.
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AzULEjO DE LEGENDA 

Neste quarto exemplo foi importante fazer a distinção entre as duas áreas diferentes de 

forma a distinguir os dois temas que as compõem. Foi também necessário fazer a correspon-

dência de cada esfera com o seu significado, distinguindo as unidades das décimas.

As semi-esferas que correspondem às unidades ou décimos de unidade vão conter a 

mesma linguagem dos azulejos infográficos: em vazio para a divorciabilidade e em alto-rele-

vo para a nupcialidade.
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CIDADES SELECCIONADAS

As três cidades seleccionadas para este azulejo infográfico foram Lisboa, Oliveira do 

Hospital e São João da Madeira. Os dados correspondentes de cada um dos dois temas a cada 

uma das localidades são:

LISBOA

LISBOA

OLIVEIRA DO HOSPITAL

OLIVEIRA DO HOSPITAL

S. jOÃO DA MADEIRA

S. jOÃO DA MADEIRA

TAxA DE NUPCIALIDADE

TAxA DE DIVORCIALIDADE

4,8 %

2,3 %

1,5 % 6,4 %

2,7 % 3,7 %

Traduzidos no infográfico, estes três conjuntos de valores vão variar bastante visualmen-

te, sendo que a cidade que apresenta om os valores mais baixos (Oliveira do Hospital) vai ter 

uma superfície muito mais despojada que a cidade que apresenta valores maiores (São João da 

Madeira). Consequentemente, os padrões vão variar.
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UTILIzAÇÃO DO VIDRADO

O vidrado aplicado neste azulejo é um vidrado amarelo ocre transparente. O vidrado fica 

concentrado nas depressões, que têm um carácter negativo (como os divórcios). As outras 

semi-esferas salientes têm a menor concentração de vidrado amarelo em relação ao resto do 

azulejo, por isso sobressaem por serem mais claras. (carácter positivo).
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COMPORTAMENTO DA SOMBRA

Neste azulejo as sombras vão tomar um papel fundamental, já que vão dar volume 

(ou acentuar a inexistência dele) às semi-esferas e ao negativo destas. Devido à sua forma 

semi-esférica, os elementos constituintes deste azulejo vão ter sempre o mesmo formato de 

sombra ao longo do dia, à volta destes elementos, cambiando só no alongamento dos limites 

da sombra.
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PADRõES POSSÍVEIS

Tendo em conta que o azulejo infográfico em questão tem os elementos organizados em 

dois cantos opostos, esses vão ser as ligações com os azulejos contíguos.

Os padrões podem ser utilizados em conjugações 2x2, nas quais os elementos mais es-

curos e os elementos mais claros podem ser importantes na marcação das figuras desejadas.
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LISBOA

OLIVEIRA DO HOSPITAL

S. jOÃO DA MADEIRA
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SIMULAÇÃO DE UMA POSSÍVEL INTEGRAÇÃO NA FACHADA
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O objectivo desta dissertação prende-se com o desenvolvimento de uma solução para 

a incorporação de dados estatísticos em azulejos de fachada — de padrão e com relevo —, 

traduzindo-os através de infográficos.

Foi necessário o estudo das várias premissas que entendemos definir o projecto: a 

percepção da cidade e a importância das fachadas nesta percepção; o azulejo, enquanto 

revestimento de fachada identitário de Portugal e seus componentes ornamentais; e a info-

grafia, para entender como poderíamos integrar os dados informativos dentro dos limites do 

azulejo.

Vimos que a percepção do ambiente urbano vai incorporar a visão e o tacto a outros 

componentes, como a posição do homem no espaço, os elementos que esse espaço contém, 

os cheiros, as temperaturas entre outros.

Os elementos arquitectónicos incluídos na cidade vão então afectar o homem, mais do 

que ser apenas o cenário às suas actividades diárias. O cidadão, para além de ser influencia-

do por estas edificações, vai por outro lado contribuir para a sua definição, através de uma 

interacção mútua e dinâmica.

A fachada dos edifícios é o elemento arquitectónico através do qual estes se apresentam 

ao exterior, fazendo a ligação entre o espaço privado e público.

O azulejo tem uma importância significativa na imagem das cidades portuguesas: o 

papel deste quadrado cerâmico na definição dos espaços urbanos, através da luz reflectida 

no seu vidrado e dos elementos ornamentais nele inseridos, juntamente com uma apropria-

ção deste tipo de revestimento de forma muito própria, torna o azulejo parte integrante da 

identidade portuguesa.

Os azulejos, apesar de terem sido continuamente utilizados desde o século XV, só no 

século XIX se voltou para o exterior, sendo aplicado nas fachadas dos edifícios, mudando a 

CONSIDERAÇõES 
FINAIS
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imagem urbana das localidades portuguesas.

O tipo de azulejo mais utilizado nas fachadas deste país é o azulejo de padrão. Este, sen-

do produzidos em série e permitindo uma aplicação relativamente fácil, vai permitir custos 

mais baixos que os azulejos de painel, tanto em relação à produção como à sua aplicação. O 

azulejo de padrão pode ser aplicado com uma variedade grande de conjugações de módulos, 

utilizando a sua forma quadrada como elemento de repetição de malha regular (ortogonal ou 

diagonal).

Os tipos de conjugação de padrões utilizados com mais frequência na azulejaria portu-

guesa são, como vimos:

• A primeira tipologia é constituída por um só azulejo, organizado em módulos de 2x2, 

repetido perfazendo uma rotação de 90º em 90º sobre um dos cantos.

• A segunda é constituída apenas por um azulejo, que é repetido ao longo da parede.

Um tipo de conjugação de padrão que foi introduzido em Portugal pela artista Maria 

Keil tem uma configuração livre, variável, e vai criando vários ritmos ao longo das superfícies 

parietais com um ou mais azulejos dentro do mesmo estilo ornamental.

Os azulejos de padrão foram incluindo no seu desenho vários tipos de elementos orna-

mentais. Como pudemos concluir, os mais utilizados em Portugal, ao longo dos séculos de 

utilização, foram os elementos geométricos: circulares,  rectangulares e lineares.

As linhas de força marcadas nas fachadas são predominantemente diagonais. Depois da 

aplicação diagonal dos azulejos nas paredes, estes começaram a ser colocados segundo uma 

rede ortogonal. Ainda assim, as linhas de força diagonais mantiveram-se, dadas pela coloca-

ção oblíqua dos elementos decorativos que são inseridos nos azulejos.

Os azulejos de relevo, apesar de não terem sido utilizados em grande escala em Portugal 

(tendo apenas tido marcada expressão nos azulejos hispano-mouriscos e nos azulejos semi-

-industriais do século XIX), tiveram ainda assim uma aplicação interessante e variada.  Pode-

mos encontrar dois tipos de relevo nestes azulejos: alto-relevo e meio-relevo. Nos azulejos de 

alto-relevo, o factor mais interessante é a sombra que as suas saliências provocam, enquanto 

que os azulejos de meio-relevo se apoiam usualmente no vidrado colorido transparente flui-

do, pois as suas concentrações de cor nas zonas mais profundas vão salientar os relevos. Os 

azulejos de relevo tanto podem ser monocromáticos, destacando o relevo, como policromáti-

cos, dando mais destaque ao desenho.
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A infografia é a ferramenta de representação das elementos desenvolvidos pela discipli-

na design de informação. Ela comunica uma mensagem que pode resultar de uma interpreta-

ção de dados quantitativos, espaciais, narrativos e/ou cronológicos, que vai ser representada 

através da assimilação de texto com imagens, formas e outros elementos gráficos.

Através dos elementos visuais básicos, podemos comunicar graficamente um determi-

nado dado informativo.

Apesar de ter como objectivo principal a apresentação clara de informações, os infográ-

ficos vão muitas vezes criar componentes visuais interessantes.

Desta forma, a utilização de infográficos para a representação dos dados estatísticos 

nos azulejos no âmbito deste projecto confirmou-se ser a ideal devido à dupla vantagem 

que poderia dar às fachadas: informar os transeuntes dos dados intrínsecos, acrescentando 

interesse visual à fachada onde os azulejos forem aplicados.

Foram desenvolvidas quatro soluções de projecto para definir e comprovar as intenções 

inerentes a esta dissertação.

As temáticas utilizadas foram escolhidas tendo como limitação assuntos acerca da 

população e do clima, que como vimos são componentes importantes no desenvolvimento de 

uma cidade.

Para cada um dos temas (ou conjunto de temas) desenvolveu-se uma solução distinta, já 

que a definição do desenho que compõe o infográfico vai ter sempre uma relação com o tema 

que lá está inscrito. 

Cada solução de azulejo infográfico vai permitir a representação do valor do dado esta-

tístico correspondente a cada localidade que se queira abranger. Valores diferentes trans-

formam o desenho no azulejo de forma diferente, distinguindo-se das outras localidades. 

Portanto, tendo um valor associado ao tema em questão diferente das outras localidades, os 

azulejos vão ser diferentes entre localidades apesar de terem a mesma base de desenho.

Os elementos formais que foram implementados na construção dos infográficos deste 

projecto foram apenas de carácter geométrico. Influenciados pelos elementos mais utiliza-

dos na azulejaria portuguesa estudados, foram privilegiadas as circunferências e segmentos 

circunferenciais juntamente com as linhas diagonais. 

Tentou-se aproximar o carácter dos elementos com cada tema desenvolvido, de forma 

bastante figurativa, de forma a que as pessoas pudessem identificar a temática de forma 
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simbólica no infográfico.

Os elementos que constituem o infográfico foram sendo dispostos no azulejo de forma 

a permitirem a conjugação com outros azulejos (iguais ou apenas semelhantes), em arranjos 

de padrão. Todos permitiam mais que uma solução de padrão.

A utilização do vidrado colorido transparente revelou ser útil na representação dos da-

dos: em certos casos, a concentração da tonalidade do vidrado salientou os elementos mais 

importantes, enquanto que noutros a dualidade claro-escuro ganhou conotação de positivo-

-negativo. 

Depois de solucionados quais os elementos formais que devem definir o infográfico, 

juntamente com a sua distribuição no azulejo, tendo em conta os padrões que pode formar, 

e qual o papel do tipo de vidrado utilizado — a componente deste projecto que se revelou 

mais complexa de resolver foi a indicação dos diferentes valores numéricos nos elementos 

formais escolhidos. Nestes azulejos, definimos sempre (pelo menos) um elemento visual que 

é distorcido (aumentando de tamanho, por exemplo) através de um eixo marcado, alterando-

-se conforme o valor numérico do dado estatístico. Esse é o eixo que define a quantidade do 

dado estatístico que se quer integrar, e cujo valor numérico (correspondente à localidade em 

questão) vai afectar o desenho. Entendemos que esse eixo deveria ter marcações correspon-

dentes aos intervalos numéricos do gráfico, para um melhor entendimento do valor corres-

pondente à distorção do elemento visual. 

Conforme o tema em questão, a unidade escolhida para os intervalos vai-se adaptar ao 

eixo.

No entanto, no desenvolvimento do projecto, percebeu-se que os azulejos infográficos 

careciam de uma legenda própria para dar ao transeunte mais atento a oportunidade de ler 

de forma clara o valor que neles está contido e qual o tema abordado.

Foi então desenvolvido, para cada um dos casos, um azulejo com a legenda correspon-

dente, que é produzido para ser colocado na mesma fachada que os azulejos infográficos. 

Neste, achou-se ser indispensável inserir por extenso a temática abordada, o ano a que 

corresponde essa informação e a unidade de medida em que estão os valores numéricos 

representados.

Este projecto conjuga componentes que, apesar de muito utilizados hoje em dia, não 

estão interligados: o azulejo e a infografia. Desta forma, procurou-se desenvolver esta ligação 

de forma inesperada, mas pertinente.
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Pensa-se ter acrescentado um valor significativo a ambos os componentes: aos azulejos, 

acrescentou-se o elemento informativo, enquanto que o componente da infografia adquiriu 

um valor utilitário físico (acrescentado ao valor utilitário informativo), já que a base em que 

esta assenta tem uma aplicação eficaz enquanto revestimento arquitectónico.

Consideramos que estes azulejos infográficos desenvolvidos vão acrescentar interesse 

às fachadas onde são aplicados, seja em termos visuais como de significação.

Esta é uma forma inovadora de abordagem aos azulejos, tendo-se porém tido em consi-

deração a azulejaria portuguesa já existente, seja em termos de tipologias de padrão como 

nos elementos ornamentais ou tipos de vidrado utilizados.

Pensamos ter delineado um projecto que corresponde às premissas definidas no início 

da dissertação.

Um complemento que consideramos acrescentar valor a este projecto e que pode ser 

desenvolvido no seguimento desta dissertação é a elaboração de um website que reúna to-

dos os azulejos infográficos desenvolvidos e aplicados nas fachadas dentro do âmbito deste 

estudo.

Desta forma, um cidadão interessado pode ler e comparar os azulejos infográficos que 

foram desenvolvidos para os vários anos e localidades, para além de criar interesse pelo 

projecto e saber a localização das fachadas onde estes estão aplicados, para desfrutar dos 

brilhos e sombras que dinamizam as fachadas azulejares de relevo, para além do interesse 

táctil que estes sugerem.
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