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Esta é uma exposição 
que convida à 
descoberta de Portugal 
e dos modos de 
representação da sua 
história e especificidades 
culturais, de caráter local 
ou regional, tomando 
como ponto de partida 
o azulejo e a imagem 
fotográfica que nele se 
reproduz ou, em muitos 
casos, se reinventa.
Este novo olhar 
sobre uma expressão 
artística emblemática 
da paisagem cultural 
nacional, o azulejo, e 
as imagens que lhes 
estiveram na origem 
constitui o culminar 
da pesquisa de José 
Luis Mingote Calderón 

(Museo Nacional de 
Antropología), que, ao 
longo de diversos anos, 
desenvolveu pesquisa de 
terreno em Portugal.
Organizada e 
inicialmente apresentada 
pelo Museu Nacional de 
Soares dos Reis (Porto), 
a exposição itinerou 
em Espanha, primeiro 
no Museo Etnográfico 
Provincial de León e 
mais recentemente no 
Museo Nacional de 
Antropología (Madrid), 
sendo agora apresentada 
no Museu de Arte 
Popular, complementada 
com uma seleção de 
peças das coleções 
constituídas pela equipa 
fundadora do Museu 
Nacional de Etnologia.
É com esta exposição, 
enfim, que se assinala 
a reabertura ao público 
e o início de um novo 
ciclo do Museu de Arte 
Popular, vinculado à 
missão e ao programa 
do Museu Nacional de 
Etnologia, no contexto de 
um projeto equacionado 
por diversas vezes nas 
últimas quatro décadas 
mas que apenas agora se 
concretiza plenamente.

Exhibition

From photography 
to tile: 
people, monuments 
and landscapes in 
Portugal in the first 
half of the twentieth 
century

Folk Art Museum
Lisbon
From December 15, 
2016 to october 1, 2017 

This exhibition invites 
the discovery of Portugal 
and the ways of visual 
representation of its 
history and its cultural 
specificities, either local 
or regional, taking tile 
as the starting point, as 
well as the photography 
it reproduces or, in many 
cases, reinvents. 
This new look on tile, 
an emblematic artistic 
expression of the 
portuguese cultural 
landscape,  and the 
images that were in its 
origin is the end point 
of the research led by 
José Mingote Calderón 
(Museo Nacional de 
Antropología), who, 
across several years, 

developed his field 
research in Portugal.
Organised by and 
initially presented at 
the Museu Nacional 
de Soares dos Reis 
(Porto), the exhibition 
toured in Spain, first at 
the Museo Etnográfico 
Provincial de León and 
more recently at the 
Museo Nacional de 
Antropología (Madrid), 
and is now presented 
in the Museu de Arte 
Popular, complemented 
by a selection of objects 
from the collections 
assembled by the 
founding team of the 
Museu Nacional de 
Etnologia.
It is this exhibition that 
marks the reopening to 
public and the start of a 
new cycle of the Museu 
de Arte Popular, now 
closely linked with the 
mission and program of 
the Museu Nacional de 
Etnologia, in the context 
of a project considered 
several times in the last 
four decades, but that 
only now comes through 
fully.  
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Os azulejos tiveram uma enorme importância em 
Portugal na decoração de espaços públicos e 
privados, sobretudo a partir do século XVII. Inicial-
mente confinados ao interior de igrejas e casas 
abastadas, ou aos espaços conventuais e jardins 
privados, passam no século XIX para o exterior 
dos edifícios, revestindo as fachadas principais 
das casas em várias cidades do país com azulejos 
essencialmente de padrão. 
Nos anos finais do século XIX, mas em grande es-
cala na primeira metade do século XX, surge uma 
nova forma de decorar os espaços, na sua maior 
parte públicos, como sejam as estações de cami-
nho de ferro, os mercados, praças, jardins, etc. 
Procurando fazer reviver o que era considerado o 
período áureo da produção portuguesa de azule-
jos, ou seja, o século XVIII com os seus grandes 
painéis historiados pintados a azul e rodeados de 
molduras barrocas, cobrem-se as superfícies dos 
edifícios com painéis, também eles pintados a azul 
na sua maior parte, com molduras que imitam as 
do século XVIII e decorados com cenas, figuras, 
paisagens, monumentos que servem para exaltar, 
valorizar e revelar Portugal e o que se entendia ser 
a nação portuguesa. 
Como motivo de inspiração para grande parte des-
tes painéis, os artistas que pintaram os azulejos 
em várias fábricas, concentradas particularmente 
nas zonas de Lisboa, Porto (Vila Nova de Gaia) e 
Aveiro, serviram-se de imagens fotográficas difun-
didas através de variadíssimas publicações e cole-
ções fotográficas, que tendo começado a aparecer 
no século XIX se multiplicaram neste período.
Esta exposição pretende dar a conhecer este uni-
verso azulejar que se estende um pouco por todo 
o país e as fotografias que lhe serviram de mote e 
inspiração. 

The tiles have a huge importance in Portugal in the 
decoration of public and private spaces, especially 
since the seventeenth century. Initially confined to 
the interior of churches and wealthy homes, or the 
convent spaces and private gardens, pass in the 
nineteenth century to the outside of the buildings 
coating the main facades of the houses in cities 
across the country essentially with pattern tiles. 
In the final years of the nineteenth century, but 
large scale in the first half of the twentieth century, 
a new way of decorating the spaces mostly public, 
such as the railway stations, markets, squares, 
gardens, etc.
Looking to revive what was considered the golden 
period of Portuguese production of tiles, that is, 
the eighteenth century with its great historiated 
panels painted in blue and surrounded by baroque 
frames, cover up the surfaces of buildings with 
panels, also painted in blue for the most part, with 
frames that copy those of the eighteenth century 
and decorated with scenes, figures, landscapes, 
monuments that serve to magnify, enhance and 
reveal Portugal and what was meant to be the 
Portuguese nation.
As an inspiration for many of these panels, the 
artists who painted the tiles at several factories, 
concentrated particularly in the areas of Lisbon, 
Vila Nova de Gaia and Aveiro, used  photographic 
images widespread through countless publica-
tions and photographic collections, which having 
begun to appear in the nineteenth century have 
multiplied in this period.
This exhibition aims to present this tile universe 
that extends all over the country and the photo-
graphs that served as a motto and inspiration.

DA FOTOGRAFIA 
AO AZULEJO

FROM PHOTOGRAPH 
TO TILE

Povo, monumentos e paisagens 
de Portugal na primeira metade 
do século XX.

People, monuments and landscapes
in Portugal in the first half of the
twentieth century.
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Ao longo de quase meio século, que começa 
nos anos finais do século XIX, os azulejos em 
azul e branco voltaram a revestir as paredes 
dos edifícios privados e públicos portugueses. 
A sua difusão por todo o país confere-lhes um 
simbolismo identitário que será utilizado de 
diversas formas por diferentes ideologias.
Em mais de oitenta localidades fotografaram-se 
cerca de oitocentos painéis de conteúdo pais-
agístico, monumental e etnográfico que refletem a 
imagem que os diferentes nacionalismos e region-
alismos queriam de Portugal. Junto às similitudes 
claras, encontramos diferenças que oscilam entre 
mostrar a “grande pátria” e as “pequenas pátrias”.
Apesar do seu ar antigo – reforçado muitas vezes 
pelas molduras que os rodeiam – o seu conteúdo 
reflete uma realidade moderna, ao ser um produto 
do nacionalismo. Uma modernidade decorrente 
da sua iconografia, claramente burguesa, e das 
suas fontes gráficas. Os livros e revistas ilustrados 
com fotografias, juntamente com os postais, são 
uma conquista técnica do século XX e, tal como 
muitos deles, a função que estas imagens tiveram 
de propaganda de ideias ou de lugares vincu-
lou-se fortemente com outro fenómeno também 
produzido pela modernidade, como seja o turismo.
A intervenção de instituições e organis-
mos oficiais, muitos deles estatais, está 
presente em muitos casos e serve de elo 
ideológico entre fotografias e azulejos.
A realidade que aqui se expõe pode ser relacio-
nada com a azulejaria portuguesa dos séculos 
XVII e XVIII, tanto pela cópia das molduras, como 
pelo facto de recorrer a modelos alheios à pro-
dução cerâmica, para seleccionar a iconografia 
neles presente. Ao buscar a ligação com essa 
produção antiga, reflete também um uso do 
passado característico dos nossos tempos.

Over the course of almost half a century, starting 
towards the end of the 19th century, blue and 
white decorative tiles once more occupy the walls 
of public and private buildings across Portugal. 
Their dissemination over the entire country gives 
them an identifying symbolism that will be used in 
different ways by various ideologies.
In over eighty locations, we have recorded close to 
eight hundred panels with landscapes, monumen-
tal and ethnographic contents reflecting the image 
the different nationalisms and regionalisms want-
ed for Portugal. Alongside clear similarities, we 
also find marked differences that range between 
portraying the “great motherland” and the “small 
motherlands”.
Despite their antique appearance, often reinforced 
by the garlands surrounding them, their content 
reflects a modern reality as these panels are a 
product of nationalism. A modernity that stems 
from their clearly bourgeois iconography and their 
graphic sources. Books and magazines illustrated 
with photographs, alongside postcards, represent 
a technical achievement of the 20th century and, 
like many of these achievements, the function of 
these images as propaganda for ideas or locations 
was closely tied to another phenomenon also trig-
gered by the modern age, namely tourism.
The intervention of institutions and official bodies, 
many of them at state level, is present in quite a 
few cases and serves as the ideological nexus 
between photographs and decorative tiles.
The reality shown here can be related with Portu-
guese tiles from 17th and 18th centuries, either 
by copying the frames, as for the use of models 
different from ceramics production to select their 
iconography. The search for the connection with 
that ancient production depicts also a use of past 
so characteristic of our times.
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É extremamente interessante a maneira como os 
artesãos e os artistas que pintaram os azulejos 
fizeram uso dos seus modelos. A passagem das 
imagens fotográficas aos painéis de azulejos 
mostra uma variada gama de opções, que vão 
da cópia fiel à alteração drástica do original. Um 
facto que não é novo e que se vincula diretamente 
com práticas comuns e repetidas no mundo da 
fotografia.
Todas estas intervenções, incluída a cópia fiel, 
podem alterar de forma determinante a suposta 
veracidade do motivo representado, ao não 
indicar o lugar de procedência ou ao suprimir a 
informação que acompanhava o original.

It is extremely interesting to analyse the way in 
which the craftsmen and artists who painted the 
tiles used their models. The transfer of the photo-
graphic images onto the tile panels reveals a wide 
range of options, from a faithful copy of the original 
to its drastic alteration. This is far from novel and 
links directly to common and oft-repeated practic-
es in the world of photography.
All these interventions, even faithful copies, may 
roundly alter the assumed veracity of what is 
depicted, as they do not indicate their provenance 
or else eliminate the information shown on the 
original.

AS FORMAS 
DE COPIAR

DIFFERENT 
WAYS TO COPY

“Santarem – Portugal estrada 
de Almeirim: pelas vindimas”. 
Col. Ed L. F. Baptista.  
Escrito Written: 11- VIII-908.
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Since the end of the 19th century, photography 
has gradually been filling an ever greater space in 
books and magazines. During the first quarter of 
the next century, it also flourished in the form of 
postcards as an important means to show off the 
country’s reality, the modernity of the events of 
the day and the desired image of the past (through 
monuments) and its people.
Some book and magazine titles became, in their 
own right, the image of Portugal. For a variety of 
reasons, the images in A Arte e a Natureza em 
Portugal (Art and Nature in Portugal) by Emilio 
Biel and Cunha Moraes and Ilustração Portuguesa 
(Portuguese Illustration) by Joshua Benoliel and 
a host of local photographers – stand out among 
the publications repeatedly used as models for 
decorative tiles.
In several cases, the images published in the 
books also appear in other kinds of formats. This 
circumstance reflects the fact that the transit of 
photographs towards the world of tiles was simply 
one of the many paths taken in the course of their 
history.
A news story appearing in the press is associ-
ated with the idea of “truth” if it is accompanied 
by a photograph as soon as it appears. This is 
something that could easily be transferred to the 
contents of tiles copied from it. In this sense, the 
archetypal image of the country, through monu-
ments, landscapes or traditional activities, is used 
to “show” and also “create” the image of Portugal. 
An image produced by a certain social group, i.e. 
the bourgeoisie, with an extremely strong pres-
ence in these magazines.
The postcard images are perhaps the source 
providing the largest quantity of reproductions for 
a number of reasons. The amount of postcards 
published between the end of the 19th century 

Desde finais do século XIX, a fotografia vai 
ocupando gradualmente um espaço cada vez 
maior nos livros e nas revistas. No primeiro quarto 
do século seguinte, vai florescer também em 
forma de bilhetes postais, como meio importante 
para mostrar a realidade do país, a atualidade dos 
acontecimentos do momento, a imagem que se 
quer do passado – através dos monumentos – e do 
seu povo.
Alguns títulos – tanto de livros como de revistas 
– converteram-se por direito próprio na imagem 
de Portugal. Por diversos motivos, as imagens 
de A Arte e a Natureza em Portugal (com Emílio 
Biel e Cunha Moraes) e da Ilustração Portuguesa 
(com Joshua Benoliel e muitos fotógrafos locais) 
destacam-se entre as publicações que foram 
utilizadas repetidamente como modelos dos 
azulejos.
Em muitos casos, as imagens publicadas nos 
livros aparecem, do mesmo modo, noutro tipo de 
suportes. Um facto que reflete que a circulação 
das fotografias para o âmbito dos azulejos foi 
simplesmente um dos muitos caminhos pelos 
quais transitaram na sua prolongada vida.
O caráter de notícia que se vincula à imprensa 
associa-se à ideia de “verdade” que acompanha 
a fotografia desde a sua aparição. Algo que bem 
pôde passar para os conteúdos dos azulejos dela 
copiados. Neste sentido, a imagem arquetípica do 
país, através de monumentos, paisagens ou cenas 
de costumes, serve tanto para “mostrar” como 
para “criar” a imagem de Portugal. Uma imagem 
produzida por um grupo social determinado 
como a burguesia, que está presente de maneira 
fortíssima nessas revistas.
Talvez sejam os postais o que maior volume de 
reproduções regista por uma série de motivos. O 
número de postais editados desde finais do século 

AS FONTES  GRÁFICAS 
DOS AZULEJOS
LIVROS,  REVISTAS 
E POSTAIS

GRAPHIC SOURCES 
OF THE TILES
BOOKS, MAGAZINES 
AND POSTCARDS
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and World War I numbers over 5,000 and is suffi-
ciently indicative of their importance as a vehicle 
for the dissemination of icons at that time and their 
transfer to tiles is a clear example of that impact. 
Alongside that, and through being collected 
(something that also happened with magazines), 
we see these images lasting over time. The 
reprinting of many of these images is a constant in 
the world of postcards and they may appear with 
alterations in the titles or certain other aspects that 
sometimes lead to interesting changes.

XIX até à Primeira Guerra Mundial ultrapassa o 
total de 5000 e é suficientemente indicativo da 
sua importância como veículo de difusão icónica 
nesse momento, sendo a sua passagem aos 
azulejos uma amostra clara dessa incidência. Além 
disso, e devido ao facto de serem colecionados – 
algo que também ocorria com as revistas –, vemo-
los perdurar ao longo do tempo. A reimpressão de 
muitas imagens é uma constante do mundo dos 
cartões postais e pode fazer-se com alterações 
nos seus títulos ou na sua aparência que implicam, 
às vezes, mudanças interessantes.

“Uma Frugivora de Barcelos”
Ilustração Portuguesa, n.592, Lisboa 
Lisbon, 25 de Junho de 1917.

Album de Portugal.
M. Paulino d’OLIVEIRA (Proprietario  
e Director Owner and Director) 1916: 
Porto: Simili-gravuras de Marques 
Abreu. Composto e impresso 
Composed and printed Tipografia 
Sequeira, s.p.

Caixa de correio Mailbox
“Estação de Caminho de Ferro do Alvito” 
1801-1900. Madeira Wood
CTT – Correios de Portugal / Fundação 
Portuguesa das Comunicações
Inv. P1843
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“Capa d’honras”. E. Biel 
(1902-1908): A arte e a 
natureza em Portugal. 
Edição definitiva. 
Collecção photograhica de 
monumentos, costumes 
e paisagens … (Porto: 
Companhia Portuguesa 
Editora, Lda.), Vol. 1.
“Capa d’honras”. E. Biel 
(1902-1908): Art and nature 
in Portugal. Definitive edition. 
Photographic collection 
of monuments, customs 
and landscapes … (Oporto: 
Companhia Portuguesa 
Editora, Lda.), Vol. 1.

“MIRANDA DO DOURO 
– COSTUME”. F. M. Alves 
(1929): Portugal. Trás-
os-Montes. Exposição 
portuguesa em Sevilha. 
(Lisboa: Imprensa Nacional 
de Lisboa).
“MIRANDA DO DOURO 
– COSTUME”. F. M. Alves 
(1929): Portugal. Tras-
os-Montes. Exposição 
portuguesa em Sevilha. 
(Lisbon: Imprensa Nacional). 

Sem título. Estação de 
Miranda-Duas Igrejas. 
Gilberto Renda, posterior 
a 1938. Fábrica Sant’Anna, 
Lisboa.
Untitled. Miranda-Duas 
Igrejas railway station. 
Gilberto Renda, after 1938. 
Sant’Anna factory, Lisbon.
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Postal Postcard “Póvoa de 
Varzim Costumes póveiros”
Edição Edition Frasco & 
Comp.

Mercado Market  
Vila Franca de Xira
A. P. Gomes
C. A. Mourinho 
Salvador
1928-1933
Sacavém 
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FOTÓGRAFOS

Alguns dos autores de fotografias 
usadas para os painéis de azulejos.

PHOTOGRAPHERS

Some authors of photographs  
used for tile panels.

Retrato de Marques Abreu Portrait of Marques Abreu
c. 1935 Col. Particular

Retrato de Domingos Alvão Portrait of Domingos Alvão 
Manuel Alves de San Payo / Lisboa – c. 1930
Direção-Geral do Património Cultural / Arquivo de Documentação 
Fotográfica (DGPC/ADF) SP/602-P 36517

Retrato de Carlos Relvas Portrait of Carlos Relvas
Mariana Relvas
Col. Nuno Borges de Araújo

Retrato de Emílio Biel Portrait of Emílio Biel
Carlos Relvas
Col. Elisabeth Eisele
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PHOTOGRAPHERS

Some authors of photographs  
used for tile panels.

Câmara Fotográfica
Photographic camera
Graflex Model 3A
Folmer & Schwing Division, 
Eastman Kodak Co.
Rochester, Nova Iorque, EUA
c. 1907-1926
Centro Português de Fotografia 
Inv. PT/CPF/CCEF/APV/00329



10

A paisagem mostrada nos painéis de azulejos, 
na imensa maioria dos casos, está humanizada, 
totalmente culturalizada. Em muitos textos, a 
paisagem natural é conotada com uma perceção 
e tom poéticos que refletem um ponto de vista 
externo, um ponto de vista que normalmente é 
urbano.
Por outro lado, a seleção de monumentos que se 
vê nos painéis não está isenta de intencionalidade. 
Assim, aparecem ícones de tipo turístico que 
procuram ser um panorama totalizador que 
abrange todo o país, ou que exaltam a importância 
da cidade com um caráter local ou regional.
Desenham-se, juntamente com as paisagens, os 
monumentos, numa constante referência a um 
passado glorioso, militar e religioso, que recorre 
a igrejas e castelos ligados quase sempre a 
acontecimentos políticos da história portuguesa 
enaltecidos pelo nacionalismo como reflexo de um 
passado considerado melhor e/ou associados à 
formação da nação.
Muitos painéis mostram pessoas isoladas, fora 
de contexto ou no seu âmbito de trabalho, que 
remetem para os “tipos” que aparecem no século 
XIX para caracterizar determinados grupos do 
“povo”, do povo rural. 
A relação entre natureza e pessoas aparece 
nos textos da época apoiada em concepções 
científicas. Através dela, considera-se que 
as pessoas que habitam o âmbito rural são 
um produto natural mais decorrente das 
características daquela. Paralelamente a esta 
visão, também há uma busca das origens 
históricas, para o que se recorre à sua vinculação 
com um tempo mais ou menos remoto. Os 
“retratos” individualizados combinam-se com 
a presença de grupos de pessoas a realizar um 
trabalho, quase sempre com uma imagem que 

On tile panels, the landscape in the vast majority 
of cases is humanized, totally culturized. In many 
texts, the natural landscape has connotations of a 
poetic perception and tone reflecting an external 
viewpoint, a viewpoint that is normally urban.
On the other hand, the selection of monuments 
seen in the panels is not without a certain inten-
tionality. Thus, the icons appearing are touristic in 
an attempt to provide a comprehensive panorama 
covering the whole country, or exalting the impor-
tance of the city with a local or regional character.
Alongside the landscapes, there are images of 
monuments in constant reference to a glorious mil-
itary and religious past, resorting to churches and 
castles almost always linked to political events in 
Portugal’s history exalted by nationalism to reflect 
a past considered better and/or associated with 
the nation’s foundation.
Many panels depict people standing alone, out 
of context or in a work setting, reminding us of 
the “types” that emerged during the nineteenth 
century to characterize certain groups in the rural 
population. 
The relationship between people and nature in 
contemporary texts purports to be based on sci-
entific concepts. Through this relationship, people 
living in a rural setting are considered to be just 
another natural product of the region’s character-
istics. Alongside this vision, there is also a quest 
for historical origins, through which to find roots in 
a more or less remote period. The individualized 
“portraits” are combined with the presence of 
groups performing a traditional task almost always 
depicted with an image referring to a pre-industrial 
world. 
The trades and activities depicted on the tiles offer 
us a reflection of what anyone could have seen, 
stressing their archetypal nature. The repetition of 

PAISAGENS, 
MONUMENTOS, 
TIPOS POPULARES 
E TRABALHOS

LANDSCAPES, 
MONUMENTS, 
FOLK CHARACTERES 
AND OCCUPATIONS
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remete para um mundo pré-industrial. 
Os trabalhos que se encontram nos azulejos 
oferecem um reflexo do que qualquer pessoa 
poderia ver, incidindo no arquetípico. A repetição 
de tipos e de cenas ajuda a manter uma imagem 
que remete para a imobilidade, para um passado 
idealizado, apesar das profundas mudanças 
que tiveram lugar ao longo da primeira metade 
do século XX. Algo que se comprova ao ver o 
desfasamento de datas entre muitos dos originais 
e a sua reprodução nos painéis de azulejos.

these types and scenes helps maintain an image 
referring to immobility, to an idealized past, despite 
the profound changes that had taken place in the 
first half of the 20th century. This can be confirmed 
by the time lag between the dates of many of the 
originals and their reproduction in the tile panels.

“Lavadeiras no Lôpo, Ovar”. 
Estação de Ovar Railway 
station. Licínio Pinto, 1915. 
Fonte Nova, Aveiro.

“OVAR. Grupo de Lavadeiras 
no Lôpo”. Edição da 
Casa Santos, Furadouro. 
Carimbado: 27 AGO August 
1936. Escrito Written: 
Furadouro, 25-VIII-936.



12

No início do século 20 a produção de azulejos 
artísticos era feita em várias fábricas espalhadas 
pelo país. 
O Porto e Vila Nova de Gaia, que constituíam um 
dos principais centros produtores de azulejos de 
fachada no século 19, eram no século seguinte 
representados nesta área sobretudo pela Fábrica 
do Carvalhinho, que conheceu, na primeira meta-
de do século um enorme desenvolvimento com a 
mudança de instalações do Porto para Vila Nova 
de Gaia. 
No entanto, alguns dos painéis de azulejos mais 
conhecidos na cidade, como os da Estação de S. 
Bento, ou os das igrejas dos Congregados e de Sto 
Ildefonso, todos da autoria do pintor Jorge Colaço, 
foram produzidos em fábricas de Lisboa – Saca-
vém e Lusitânia. Já os painéis da igreja do Carmo, 
pintados por Carlos Branco, mais conhecido como 
pintor do Carvalhinho, foram realizados nas fábri-
cas do Senhor d’Além e da Torrinha, em Gaia. 
Aveiro tornou-se neste período outro dos prin-
cipais centros de fabrico deste tipo de azulejos, 
inicialmente com a Fábrica da Fonte Nova, de 
onde saíram os artistas que iriam fundar ou traba-
lhar nas fábricas que se lhe seguiram, sobretudo 
Aleluia e E.L.A (Empresa de Louça e Azulejo, Lda).
O terceiro grande centro foi a região de Lisboa, 
onde se situavam as Fábricas de Sacavém, 
Lusitânia, Constância, Sant’Anna e Viúva Lamego, 
também elas responsáveis por inúmeros painéis 
que encontramos de Norte a Sul do país.
A maior parte destas fábricas já não existe, mas 
em algumas ainda se mantém a produção de 
painéis de azulejo artísticos – a Fábrica Aleluia, 
em Aveiro, a Fábrica Viúva Lamego, ou a Fábrica 
Sant’Anna, em Lisboa.

At the beginning of the 20th century, artistic wall 
tiles were manufactured in numerous factories 
distributed across the country.
Oporto and Vila Nova de Gaia, which together 
made up one of the main centres producing tiles 
for building façades in the 19th century, were 
represented in this area over the next century 
particularly by the Factory of Carvalhinho, which 
saw enormous growth during the first half of the 
century with the transfer of its facilities from Opor-
to to Vila Nova de Gaia.
In the meantime, some of the best-known tile 
panels in the city, such as those at the São Bento 
railway station, or those in the churches of Con-
gregados and Santo Ildefonso, all designed by the 
artist Jorge Colaço, were produced at factories in 
Lisbon by Sacavém and Lusitânia. The panels for 
the church of Carmo, painted by Carlos Branco, 
better known as the painter from Carvalhinho 
factory, were produced at the Senhor d’Além and 
Torrinha factories in Gaia.
During this period, Aveiro became another of the 
main manufacturing centres for this kind of wall 
tile, initially with the Factory of Fonte Nova, which 
produced the artists who would later found or work 
at the factories that followed it, particularly Aleluia 
and E.L.A (Empresa de Louça e Azulejo, Lda).
The third main centre was the region of Lisbon, 
home to the factories of Sacavém, Lusitânia, Con-
stância, Sant’Anna and Viúva Lamego, all of which 
were responsible for countless panels that can be 
found from North to South of the country.
Most of these factories have since disappeared, 
but some of them are still producing artistic tile 
panels: the Aleluia factory in Aveiro, the Viúva 
Lamego factory or Sant’Anna factory in Lisbon.

FÁBRICAS
PINTORES

FACTORIES
PAINTERS
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Secção de painéis artísticos de azulejos na Fábrica 
Aleluia, Aveiro, 1936-1955. Em primeiro plano, à direita, 
mestre Lourenço Limas. Arquivo Fábrica Aleluia.

Section  of artistic tile panels in Aleluia factory, Aveiro, 
1936-1955. In the foreground, right, master Lourenço 
Limas. Archives Aleluia factory.

António César de Castro Mourinho no atelier da Fábrica 
de Loiça de Sacavém, 1929. Museu de Cerâmica de 
Sacavém – Centro de Documentação Manuel Joaquim 
Afonso. António Mourinho (1892-1963) trabalhou na 
Fábrica de Loiça de Sacavém entre a década de 30 a 50 
do século XX.

António César de Castro Mourinho in the tile painting 
atelier in Sacavém factory. Ceramics Museum of 
Sacavém – Documentation Centre Manuel Joaquim 
Afonso. António Mourinho (1892-1963) worked at 
Sacavém factory from the 30s to 50s of 20th century.
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