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 [RESUMO] 

A presente tese procura estudar a história, evolução programática e iconografia do 

conjunto de programas decorativos azulejares encomendados a partir de 1905 para as 

estações de caminho de ferro portuguesas, num total de meia centena (correspondendo a 

cerca de quinhentos painéis) dispersa por quase todo o país, a maioria decorada até ao 

início da década de 1940.  

Transversal a regiões, encomendadores e cronologias, reproduziu-se massivamente um 

Portugal ruralizado, de paisagens bucólicas, monumentos de pedra e camponeses 

trabalhando nas terras ou apascentando rebanhos. Mais do que mera decoração, estes 

painéis procuravam captar a atenção de locais e forasteiros, numa mostra 

simultaneamente etnográfica e de promoção turística, concorrendo para a consolidação 

da figuração no azulejo da primeira metade do século XX. 

Pretendeu-se com este trabalho traçar, pela primeira vez, a história da azulejaria 

ferroviária portuguesa, procurando perceber quais as características destes programas e 

de que modo evoluiram e se encontram interligados entre si. Procedeu-se igualmente ao 

estudo iconográfico das mais representativas temáticas representadas, através de sua 

contextualização na arte portuguesa do período entre 1830 e 1940. Paralelamente foi 

feito um levantamento de todas as estações com decoração figurativa, que se 

concretizou na construção de fichas de inventário individuais, constantes do Volume II. 
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[ABSTRACT] 

This thesis aims to study the history, evolution and iconography of about fifty 

Portuguese train stations (mainly decorated from 1905 until the early 1940’s) whose 

decorative programs brought azulejo compositions (approximately 500 panels) to 

almost the entire country, contributing to the consolidation of the figuration in the 

azulejo art of the first half of the 20th century. Much more than a simple decoration, 

these decorative programs aimed to reach at the same time to locals and foreigners, by 

the massively reproduction of a country full of landscapes, stone monuments and the 

most relevant aspects of the local rural life and its people (farmers and shepherds are 

widely represented). 

This work intends to trace, for the first time, the history of the Portuguese railway 

decorative tiles, to understand their own features and the way these programs evolved 

through the years, also studying the iconography of some of its most representative 

themes in the context of the Portuguese art between 1830 and 1940. In addition, the 

survey of all the stations with figurative decoration comes out on an individual 

inventory of the stations and their panels, contained in Volume II. 
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“Os azulejos contam toda uma poesia que não é épica,  

é o viver de todos os dias, é um sermão sem sotaina, 

 é um contrato social sem filosofia.” 

(Agustina Bessa-Luís) 
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Introdução 

 

Após o quase total desaparecimento da produção azulejar no final do primeiro 

terço de oitocentos, o seu renascimento ocorre num diferente contexto, industrial e de 

aplicação exterior, nas fachadas de milhares de edifícios de norte a sul do país, 

maioritariamente até à década de 1890. Tirando o pontual exemplo das obras de Luís 

Ferreira (“Ferreira das Tabuletas”; 1807-?) nos últimos dois terços do século, eram 

particularmente raros os exemplos de figuração no azulejo. Assim com a execução, a 

partir do início da centúria de novecentos, de um conjunto de programas de temática 

naturalista e historicista para as estações de caminho de ferro, desenvolveu-se uma nova 

tendência na azulejaria portuguesa que concorreu definitivamente para a manutenção e 

consolidação da figuração no azulejo da primeira metade do século XX. 

 “Tendo estudado a fundo a pintura do azulejo [e] senti[ndo]-se com forças para 

tentar o ressurgimento d‟este genero de decoração tão bem e tão portuguez, 

completamente desprezado, quasi esquecido”
1
, Jorge Colaço assume-se como a 

principal figura da recuperação da figuração azulejar em larga escala. Após a execução 

dos programas para a Escola Médica de Lisboa e Hotel-Palace do Buçaco, recebe em 

1905 uma grande encomenda para forrar o átrio da Estação de São Bento do Porto, da 

autoria do arquiteto Marques da Silva, cuja construção se conclui apenas uma década 

mais tarde, altura em que os painéis foram finalmente assentes e revelados ao público. 

Com a dupla valência temática da representação de episódios históricos e aspetos 

etnográficos da cidade do Porto e região Norte, constituiu-se como a primeira de um 

total de meia centena de encomendas do género para estações ferroviárias dispersas por 

quase todo o território nacional, a maioria decorada até ao início da década de 1940. 

Apesar de nenhum destes programas replicar a escala da estação portuense e de serem 

integralmente desenvolvidos para o exterior dos edifícios, a influência do conjunto de 

São Bento é notada através de uma réplica programática transversal a regiões, 

encomendantes e cronologias, reproduzindo-se massivamente um Portugal ruralizado de 

monumentos de pedra e camponeses trabalhando nas terras ou apascentando rebanhos, 

em mais de meio milhar de painéis. Postais azulejados que, mais do que mera 

decoração, intentavam captar a atenção de locais e forasteiros, numa mostra 

simultaneamente etnográfica e de promoção turística. 

                                                 
1
 Conde de Paçô-Vieira, Azulejos de Collaço (Porto: Imprensa Portugueza, 1916), 11. 
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Simbolicamente coincidindo com o primeiro centenário da colocação dos 

primeiros painéis, na estação da Granja em finais de 1914, o presente estudo procura 

concorrer para a história da azulejaria ferroviária figurativa portuguesa. Não obstante se 

constituir como um dos conjuntos azulejares mais ricos, vastos e geograficamente 

disperso do século XX português, revela uma particular escassez de estudos a seu 

respeito, dos quais se destacam Aspectos Azulejares na Arquitectura Ferroviária 

Portuguesa (2001) da autoria de Rafael Salinas Calado e Pedro Vieira de Almeida e o 

ensaio La representación patrimonializada de un país. Portugal en los paneles de 

azulejos de la primera mitad del siglo XX (2013) de José Luís Mingote Calderon sobre a 

sua iconografia.
2
 No entanto, não se constituindo nenhum deles num levantamento da 

história e desenvolvimento programático destes painéis, continuava a carecer de um 

aprofundado estudo da cronologia das encomendas, seus encomendadores e evolução 

programática, que respondesse a algumas questões fundamentais em aberto: como se 

iniciou e se desenvolveu esta programática? De que forma as alterações arquitetónicas 

das estações oitocentistas e o desenvolvimento de novas construções influíram nestes 

programas? Quais as intenções do(s) encomendador(es)? Resulta de uma grande 

encomenda do estado central replicada por várias estações ou de pequenas encomendas 

pontuais cuja soma das partes constituiu um conjunto de âmbito nacional? Que 

alterações estilísticas e iconográficas ocorreram nestes programas no decorrer do 

tempo? 

  

O estudo da azulejaria ferroviária portuguesa pressupõe partir de um conjunto 

com cerca de meio milhar de estações com decoração azulejar. Nesse sentido, o 

primeiro desafio do estudo agora apresentado prendeu-se com a escolha da amostra, 

sempre com a noção de que esta influiria decisivamente todo o trabalho futuro bem 

como os seus resultados finais. A definição do objeto de estudo como todos os 

programas azulejares figurativos
3
 permitiu a constituição de um núcleo de 

características coerentes englobando um elevado número de regiões e linhas da rede 

ferroviária nacional, conseguindo-se assim uma amostragem suficientemente pequena 

que permitisse o aprofundamento do seu estudo e simultaneamente vasta a ponto de 

proporcionar uma global leitura de conjunto.  

                                                 
2
 Ainda que largamente focado particularmente focado por Jacqueline Hengl e Veronica Hustinx, Painéis 

de Azulejos do Século XX: Imagens da Vida Portuguesa ([Lisboa]: Caixa Geral de Depósitos, 1987. 
3
 Não tendo sido contemplados aqueles onde são reproduzidos apenas padrões florais. 
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Definido o conjunto em estudo, a execução do trabalho assentou primariamente 

na listagem de todas as estações com azulejaria figurativa, resultando daí a construção 

de uma tabela com as principais características programáticas de cada uma. 

Conhecendo-se mais em detalhe o objeto de estudo, traçou-se a sua evolução histórica, 

ressalvando características particulares (arquitetónicas e decorativas) das estações e 

procurando uma constante contextualização na realidade da azulejaria ferroviária e da 

arte portuguesa coeva. 

 

No texto final de Aspectos Azulejares na Arquitectura Ferroviária Portuguesa, e 

na consciência do muito trabalho que ficou por desenvolver neste campo, Pedro Vieira 

de Almeida alude a um possível aprofundamento futuro do estudo então desenvolvido 

como algo previsivelmente “moroso e talvez pouco gratificante, por previsíveis 

dificuldades várias, resultantes na maioria dos casos da absoluta falta de 

documentação esclarecedora, ou quando esta exista, da falta de um seu tratamento 

mínimo arquivístico.” Decorrida quase década e meia desde a redação dessas palavras, 

verifica-se a manutenção integral do problema descrito, nele residindo a principal 

dificuldade enfrentada no decorrer da presente investigação, num cruzamento de 

respostas onde o desconhecimento do rasto da documentação se confundiu com a sua 

própria inexistência. Na ausência do tratamento arquivístico das fontes documentais dos 

espólios das companhias ferroviárias e na impossibilidade da consulta de dezenas de 

metros lineares de documentação por tratar (ciclópica obra inicialmente empreendida, 

porém abandonada devido à morosidade e aos infrutíferos resultados da tarefa...), optou-

se por um cruzamento de fontes de época publicadas
4
, monografias e trabalhos 

académicos (reveladores dos mesmos problemas...) com observações empíricas 

resultantes da observação da quase totalidade dos painéis. Nesse sentido, revelou-se 

indispensável a deslocação a um vasto conjunto de estações (a maioria no litoral, centro 

e sul do país)
5
 ocorrida entre abril e agosto de 2014. A impossibilidade da presença na 

                                                 
4
 Nomeadamente publicações referentes ao mundo ferroviário (Gazeta dos Caminhos de Ferro e Boletim 

da CP) e à atividade turística (Viagem). 
5
 Num total de 30 estações: Castêlo da Maia (Linha de Guimarães), Rio Tinto, São Bento (Linha do 

Minho);  Estremoz, Évora (Linha de Évora); Cabeço de Vide, Fronteira, Sousel* (Ramal de 

Portalegre); São Bartolomeu da Serra*, Santiago do Cacém, Sines (Linha de Sines); Aguda, Avanca, 

Aveiro, Azambuja, Granja, Ovar, Santarém, Vila Franca de Xira, (Linha do Norte) Bombarral, Caldas 

da Rainha, Mafra, Óbidos, Outeiro (Linha do Oeste), Pinhal Novo (Linha do Sul), Castelo de Vide, 

Marvão-Beirã, Vale do Peso (Ramal de Cáceres); Vila Viçosa (Ramal de Vila Viçosa).  

* estações que não possuindo azulejaria figurativa, mereceram visita de modo a aprofundar 

conhecimentos de tipologias arquitetónicas ou azulejares. 
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totalidade dos edifícios obrigou a que a análise de alguns dos painéis fosse feita 

remotamente, a partir de imagens fotográficas cedidas e recolhidas em publicações, 

sites, fóruns e blogs na internet. 

 Optou-se por uma divisão estrutural do estudo em três campos. A Parte I é 

composta por dois capítulos nos quais são introduzidas as temáticas da viagem de 

comboio e da estação e suas vivências na primeira metade de novecentos (procurando o 

entendimento das principais diferenças entre o antes e o agora e de que forma as 

realidades da época influíram no desenvolvimento dos programas azulejares) bem como 

da azulejaria historicista e naturalista. Na parte II, propondo-se uma divisão em cinco 

fases, foi delineada a evolução cronológica com base numa constante análise de cada 

programa à luz da realidade global do conjunto e, sempre que possível, da conjuntura 

local. Na Parte III concretizou-se uma análise iconográfica (tornada necessariamente 

breve pelo limite da dimensão do presente estudo) através do levantamento e 

interpretação das principais temáticas representadas no contexto da realidade artística, 

social e política coeva, de modo a percecionar quais as principais influências recebidas 

por estes conjuntos azulejares. O Volume II corresponde a um apêndice sobretudo 

composto pela ficha das estações em estudo, com as suas principais características e 

elenco de cada um dos painéis e correspondentes dimensões. 

Procurou-se conduzir a investigação de modo a resultar num estudo global, o 

mais completo possível. Apesar da escassa documentação utilizada, procurou-se torná-la 

na primeira história da azulejaria ferroviária em Portugal, concorrendo para um novo 

conhecimento que possa contribuir para a salvaguarda efetiva de azulejos e edifícios, 

maioritariamente desfuncionalizados e devolutos e por isso suscetíveis a roubos, 

vandalismos
6
 e principalmente à ação do tempo. 

Dada a vastidão e complexidade do objeto em análise, bem como das limitações 

decorrentes da dimensão do presente estudo, nem todas as respostas serão aqui dadas, 

pretendendo-se no entanto que com este contributo possa ser dado um passo mais no 

conhecimento de uma matéria tão rica e complexa quanto vasta e de estudo pouco 

aprofundado.
7
 

Lisboa, outubro de 2014 

                                                 
6
 De destacar o esforço da REFER, SOS Azulejo e Polícia Judiciária na tentativa de evitar a ocorrência de 

furtos, num trabalho que tem dado frutos uma vez que das estações analisadas, apenas em Cabeço de 

Vide e Estremoz faltam painéis (o primeiro dos casos ocorrido há mais de década e meia). 
7
 Na presente tese foram adotados o Acordo Ortográfico de 1990 e o The Chicago Manual of Style, 15th 

edition. 
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PARTE I 

 

-  Azulejaria Ferroviária, contextos 

Comboio. Um modo de viajar nos princípios de novecentos 

 

Culminando doze anos de sucessivos projetos
8
 e com um considerável atraso 

(nunca recuperado) em relação à maioria dos países europeus, em 1856 o primeiro troço 

do caminho de ferro em Portugal (Lisboa-Carregado) é finalmente inaugurado. Não 

obstante ter marcado o início de um século de construção de novas linhas por todo o 

território continental português, não foi por si só garante de um processo pacífico e 

sequencial, posto que “o Estado não tomava a iniciativa de definir uma política 

ferroviária que permitisse assegurar a condução efectiva do processo, quer na 

planificação de uma rede, que na criação de condições técnicas e financeiras para a 

sua construção e exploração. Na prática, limitava-se a acordar concessões para as 

linhas que as companhias privadas iam propondo. Face à inoperância e às indecisões 

oficiais, o traçado da rede ferroviária nacional era determinado pelos interesses de 

grupos económicos com capacidade de influenciar o poder político. O processo era 

então conduzido pelas companhias ferroviárias de capital estrangeiro, pela burguesia 

comercial e pelos grandes proprietários portugueses e ainda, no que dizia respeito às 

linhas internacionais e às respectivas ligações fronteiriças, pelas decisões, e hesitações, 

do governo espanhol. Duma maneira geral porém, as características estruturais do 

território, da economia e da sociedade portuguesas eram descuradas. Seria tardia, já 

no início deste século, a aprovação do primeiro plano de conjunto para a rede 

ferroviária portuguesa.”
9
 

Até à implantação da República as principais vias ferroviárias do país estavam já 

em exploração, sendo possível, a partir de Lisboa, chegar à fronteira espanhola (via 

Vilar Formoso, Marvão-Beirã e Elvas) e à maioria das capitais de distrito continentais, 

tendo-se o comboio tornado já no mais importante transporte de passageiros e 

                                                 
8
 O primeiro projeto de se tem conhecimento para a construção de uma via férrea em Portugal data de 

1844. Em 1845 foi assinado um contrato entre o Governo e a “Companhia das Obras Públicas em 

Portugal” para ser iniciada a construção da linha das “margens do Tejo à fronteira de Hespanha” que 

não teve qualquer resultado prático; o mesmo aconteceu com outras iniciativas que se lhe seguiram 

[cf. Maria Fernanda Alegria, A Organização dos Transportes em Portugal (1850-1910). (Lisboa: 

1990), 230-232 e 239-245 – quadros 1, 30 e 31.]. 
9
 João Paulo Martins, Cottinelli Telmo 1897-1948 [texto policopiado] (Lisboa: s.n, 1995), 74-75. 
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mercadorias, fazendo às diligências uma concorrência muito difícil de bater. Nos 

primeiros anos da I República assistiu-se a uma estagnação na política construtiva de 

novas vias ferroviárias, reflexo de uma instabilidade política, financeira e social, 

potenciada por quatro anos de uma guerra mundial que se desenvolveu em pleno 

território europeu. Na década de 1920 o panorama desagravou-se, trazendo à exploração 

ferroviária portuguesa ventos favoráveis que se concretizaram na construção e 

modernização de vias e infra-estruturas, consubstanciadas, já no Estado Novo, até ao 

final da década de 1940. No meio século seguinte a rede ferrovia não voltou a sofrer 

ampliações, contando com um total de mais de oitocentas estações e de três dezenas de 

linhas e ramais, a maioria encerrados entre 1988 e 2011, reflexo da enorme perda de 

passageiros e competitividade do caminho de ferro para a rodovia. 

 

 

1 – Mappa dos caminhos de ferro portugueses em 1 de janeiro de 1895  

no Continente e no Ultramar 
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Ponto de partida e chegada, local de encontros, desencontros e esperas muitas 

vezes prolongadas, a estação tem uma elevada carga simbólica, constituindo-se como 

um local familiar para um passageiro frequente e simultaneamente primeira imagem que 

o passageiro tem de um novo destino. 

Mais do que o mero edifício de passageiros, a estação deverá ser encarada como 

um conglomerado servindo eficazmente os três propósitos do serviço ferroviário: 

serviço de passageiros, serviço de mercadorias e serviço de tracção. O edifício de 

passageiros é o mais visível e representativo do conjunto, “fachada e porta de entrada 

da estação, [...], verdadeira rótula de articulação entre o mundo ferroviário e o 

aglomerado urbano exterior [...] [pressupondo-se por isso a sua adoção de] uma 

arquitectura particularmente qualificada; sobre ele recai toda a atenção da imprensa e 

do público, o que podia justificar um especial investimento no projecto.”
10

 Os seus 

espaços, rigidamente definidos, dividem-se em vestíbulo, anexo para bilheteiras, sala de 

espera para passageiros e de despacho de mercadorias, gabinete para o chefe de estação 

e sala de despacho de mercadorias. A sua dimensão e importância refletem-se 

diretamente no número de dependências, podendo assim complementarmente contar 

com mais do que uma sala de espera
11

, restaurante/bar, sala de telégrafo/telefone e posto 

de turismo (a partir do final da década de 1930, em estações de elevado potencial 

turístico). No piso superior invariavelmente desenvolvia-se a habitação para o chefe da 

estação, “assegurando-lhe uma posição central, destacada e urbana, com acessos 

fáceis, dominando todo o recinto da estação, combinavam-se os estritos aspectos 

funcionais com um evidente sentido de representatividade. Desse modo era possível 

aumentar a escala do edifício de passageiros e, portanto, a sua visibilidade. A medida 

justificava-se tanto nas pequenas estações, implantadas em regiões pouco povoadas, 

por vezes distantes dos aglomerados existentes, como naquelas de maior dimensão, 

onde existia um maior número de funcionários a alojar.”
12

 Pressupunha-se a existência 

de uma cobertura no cais (à época designada de “marquise” ou “alpendre”) que 

protegesse os passageiros das condições atmosféricas, bem como pequenos blocos de 

instalações sanitárias nas imediações do edifício de passageiros
13

. Mais raramente eram 

 

                                                 
10

 João Paulo Martins, op.cit., 88-89. 
11

 Existência de, pelo menos, duas salas de espera divididas por classe de viagem. 
12

 João Paulo Martins, op.cit., 90. 
13

 A construção de um bloco independente resolvia eficazmente o problema provocado pela inexistência, 

de raiz, de instalações sanitárias nos edifícios de passageiros.  
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construídos edifícios anexos com funções de habitação (Aveiro) ou de restauração 

(Caldas da Rainha, Marvão e Beja). No cais oposto ao da estação funcionavam os 

abrigos de passageiros
14

, sucessivamente substituídos por alpendres.  

Nas estações de média e grande dimensão, o serviço de mercadorias dispunha de 

pelo menos um armazém ligado por meio de um cais de mercadoria que servia para 

carga, descarga e armazenamento
15

. Os serviços de tracção eram compostos por grandes 

hangares destinados aos depósitos e oficinas de locomotivas bem como de cocheiras 

para carruagens. 

 

Até à automatização dos sistemas na rede ferroviária portuguesa assistia-se a um 

elevado movimento e número de funcionários (especializados ou não) alocados a cada 

estação/secção de via, principalmente durante o período de operacionabilidade das 

locomotivas a vapor
16

, para as quais eram necessários um maquinista, um fogueiro, um 

ajudante e três guarda-freios. Nas estações e ao longo da linha existia também um 

significativo número de funcionários, desde chefes de estação a agulheiros, havendo 

assim a necessidade de criar condições para a residência temporária (dos funcionários 

em constante deslocação) e permanente (para aqueles cujo trabalho se desenvolvia nas 

próprias estações). Nesse sentido, foram construídos dormitórios e casas de função cujas 

tipologias variavam conforme a classe do pessoal a que se destinavam, geralmente 

construídas em aglomerados compondo aquilo que ficou conhecido como os “bairros da 

estação” em terrenos nunca muito longe das povoações. 

 

Apesar de o conceito de estação (“[Georges-Charles ] Humbert
17

 definia a 

Estação como “um ponto de uma linha férrea onde os comboios param para tomar ou 

largar passageiros ou mercadorias”, delimitado fisicamente pelo espaço compreendido 

entre as agulhas de entrada e saída dos comboios, e nela incluindo todo o conjunto de 

vias e edifícios relacionados entre si para cumprir aquelas funções”
18

) se ter mantido 

imutável até ao momento, a forma como a mesma é encarada, utilizada e vivida 

                                                 
14

 Nas estações de menores dimensões esta estrutura substitui o próprio edifício de passageiros (casos da 

linha do Oeste, Linha do Norte). 
15

 “Os cais podiam ser cobertos e fechados, cobertos e abertos lateralmente ou completamente abertos. 

Estes diversos tipos combinavam-se com sistemas de acesso em escada ou rampa, e podiam dar 

origem a variantes com finalidades muito especificas (gados, peixe, vinhos, etc…)” João Paulo 

Martins, op.cit., 84. 
16

 Que circularam até à década de 1960. 
17

 Georges-Charles Humbert, autor de “Traité Complet des Chemins de Fer”, editado em 1891. 
18

 João Paulo Martins, op.cit., 88. 
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modificou-se profundamente. 

Numa época em que todos os outros meios de transportes terrestres 

proporcionavam deslocações intra e internacionais muito aquém das condições mínimas 

de conforto e rapidez exigíveis, o comboio afigurava-se como a melhor e mais rápida 

solução de viagem para as deslocações de média e longa distância, tendo sido um agente 

fundamental de um êxodo rural cujo epicentro, entre as décadas de 1940 e 1960, se deu 

numa altura em que a simbólica vivência do edifício da estação pouco se havia 

transfigurado desde o início do século. Era ainda vasto o tempo dispendido nas estações, 

em função do reduzido número de conexões das gares às povoações vizinhas
19

, 

conforme é exemplo a passagem inaugural de Manhã Submersa de Vergílio Ferreira: 

“Tomei o comboio na estação da Castanheira, depois que o Calhau deixou de me 

abraçar. Foi ele que me trouxe no carro de bois de D. Estefânia, em cuja casa, como se 

sabe, me talharam o destino. […] Afinal chegámos meia hora antes do comboio. De 

modo que, aproveitando esse bónus de espera, Calhau e eu pusemo-nos a estudar as 

linhas, os vagões nos desvios, a engrenagem das agulhas.”
20

 Muitas das estações 

localizavam-se a alguns quilómetros da povoação mais próxima, em locais ermos e 

arredados de qualquer urbanidade e onde não existia outra opção que não aproveitar o 

abrigo providenciado pelo edifício ferroviário. 

Este elevado tempo de permanência aliado ao facto de serem a principal porta de 

entrada e saída (e motor de desenvolvimento) da maioria das povoações atravessadas 

pela linha férrea fez com que a estação ferroviária tivesse um enorme impacto e 

importância para as povoações locais.  

 
«Havia terras onde era a Estação e a Igreja», [afirma] […] um ex-funcionário da CP referindo-se 

à importância das estações ao longo da linha ferroviária, e «na Beira Alta eram todas». «Certo 

número de pessoas», os notáveis locais, «vinham por ali abaixo» e encontravam-se na estação, 

onde passavam algum tempo a conversar. Eram pessoas que «sabiam muito de caminhos de 

ferro» e cuja presença dava «prestígio» à estação. Faziam do espaço da estação uma «sala de 

visitas» da colectividade, onde era prestado «apoio social», qualquer tipo de auxílio, incluindo 

monetário, a quem dele precisasse. […] O caminho de ferro parece ter levado à criação de 

lugares e freguesias distintos, de que os casos mais flagrantes são os administrativamente 

designados “Bairro da Estação” (Sta Comba), “Mangualde-Gare”, “Celorico-Gare”, “Estação de 

                                                 
19

 Nas principais estações existiam ligações rodoviárias mais ou menos esporádicas; nas de menor 

dimensão muitas vezes conseguia-se ligação através de transportes improvisados e boleias [“O 

caixeiro alugou um burro no caminho e, alternadamente, minha mulher, minha filha e o pequeno 

cavalgam o gerico.” André Brun“Reflexões d’um viajante”, Sem Cura Possível (Lisboa: Guimarães 

& Cª, ed.1920), 178)].  
20

 Vergílio Ferreira, Manhã Submersa (Lisboa: Círculo de Leitores, 1975), 7-8 . As esperas nas estações 

foram igualmente focadas noutras obras da literatura portuguesa, como comprova a passagem 

transcrita à frente neste capítulo de André Brun. 
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Vila Franca das Naves”, “Pinhel-Gare”, “Guarda-Gare”, “Vila Fernando (Gare)”. […] 

Inicialmente separados das habitações mais próximas, mas actualmente integrados no espaço 

local e por vezes o novo limite das localidades, são, para os moradores, «a estação», nome que 

designa uma zona particular da área mais vasta a que pertencem, por oposição ao «povo». Esse 

crescimento faz parte das histórias populares de origem ou desenvolvimento das localidades. 

[…] As freguesias com estação e as sedes de concelho mais perto da linha registam um 

crescimento da população que coincide com uma diminuição noutros lugares, devendo-se 

provavelmente a migrações de âmbito regional em direcção a vilas e cidades nas quais, entre 

outros atractivos, existe a via ferroviária. […] 

A permanência de outras pessoas, além dos ferroviários, na estação também era maior. […] A 

ida e vinda de passageiros dava uma vida efémera à estação, mas regular, que permaneceu na 

memória. […] Era através da estação que os produtos agrícolas podiam ser escoados para o 

mercado nacional. As estações concentravam e distribuíam produtos na área circundante. […] 

Perto das estações ou em estreita relação com elas estavam localizados armazéns, depósitos e 

fábricas de determinados produtos: serrações, cerâmica, cal, adubos, lanifícios, rações, 

moagens. 

A maior permanência de pessoas na estação devia-se […] aos tempos de espera do comboio que 

os passageiros enfrentavam. Estes eram maiores, viessem as pessoas a pé, de autocarro ou de 

comboio, e em especial quando era grande o número de passageiros. Na Pampilhosa o 

restaurante fechava apenas entre as 4h e as 8h da manhã […] Entre a chegada do último 

comboio da Beira Alta, às 22h, e a hora dos comboios para Lisboa e Porto (duas e quatro da 

manhã, respectivamente) as pessoas entretinham-se com jogos de cartas e a fazer renda, 

segundo uns, ou a cantar e beber, segundo outros. O horário dos comboios fazia dos bares de 

estações dos poucos sítios abertos “fora de horas” – durante anos os únicos com licença para tal 

numa vasta área. Na Pampilhosa isso era suficiente para atrair «estudantes e professores» de 

Coimbra de propósito para cear. Interessa aqui notar que o funcionamento «fora de horas», 

proporcionado também pela iluminação da estação, era algo novo, com consequências não só 

para os passageiros como para os moradores em redor. […] As estações funcionavam não só 

fora dos horários regulares da maior parte dos moradores, pelo menos das «horas decentes», 

como à margem da lei. Era sítios onde o controle social era transgredido por carteiristas, 

contrabandistas e passageiros clandestinos, os últimos mais tolerados que os primeiros, e o 

chefe da estação tinha licença de porte de arma. 

[…] Durante muitos anos, a estação era também o centro postal e telegráfico, por onde 

passavam cartas, telegramas e jornais, e a linha férrea caminho para os distribuidores rurais da 

correspondência, para o qual tinham um passe.
21

 

  

Ao longo da primeira metade de novecentos, a própria experiência de viagem era 

radicalmente diferente da atual, não só pela elevada demora mas por todos os restantes  

constrangimentos que a tornavam particularmente penosa, conforme atesta o texto de 

André Brun que, com o mordaz humor que lhe é característico, apresenta os altos e 

baixos de uma viagem, onde as elevadas expectativas e entusiasmos dão lugar a um 

angustiante tédio conforme as horas vão passando. 

 

Viajêmos, percorrâmos o país. [...] Avisêmos a família. Todos ficam radiantes e começa a tratar-

se das malas. 

[…] Chegou o dia da partida. Comprei um guía dos caminhos de ferro e faço uma pequena 

preléção á família sobre as variadissimas estações, que vamos ter ensejo de vêr. O pequeno não 

faz senão perguntar onde é que se toma banho. […] A minha filha quer saber se nos hoteis, onde 

                                                 
21

 Jorge Eduardo Figueira, Paro, Escuto e Olho [texto policopiado] (Lisboa: [s.n], 2001), 96-97. 
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nos vamos hospedar, ha piano. Deus queira que não. Minha mulher indaga o que ha-de fazer, se 

lhe der uma dôr de barriga no caminho. Marchamos para a estação. O comboio só sae d’ali a  

trez horas; mas a familia está toda d’acordo em que devemos ir cêdo para apanhar os bons 

lugares. Compram-se os bilhetes. Primeira tragédia. Os moços não chegam com as malas. 

Minha filha declára que sem o chapéu novo não viaja e o pequeno não quer senão saber se 

Campolide é praia de banhos. […] O comboio ainda não esta formado. Sentamo-nos no banco 

da estação e esperamos duas longas horas. Por fim, um dos taes malcriados digna-se dizer-nos 

que o comboio do Norte é aquele, que está além. Precipitamo-nos para uma carruagem de 

segunda e instalamo-nos principêscamente. Espalhamos pela rêde todos os embrulhos vários e o 

pequeno espéta-se na portinhola. Entram vários companheiros de viagem e sôa uma badalada. 

Sôam duas. Minha mulher declara que lhe dói a barriga. Soam trez. O comboio abala. Adeus 

Lisboa. 

[…] Passámos por cima de várias pontes, que atravessam vários rios, cujo nome ignóro. Nunca 

julguei que Portugal fosse tão grande. Há duas horas e tanto que vimos andando e ainda há 

Portugal. É objecto! 

[…] Entroncamento: meia hora de espéra. Minha mulher não pode mais. 

[...] Que maçada viajar de comboio! A provincia devia ser ás portas de Lisboa e poder-se lá ir 

n’um eléctrico de tres centavos. 

[ …] Há seis horas que andamos de comboio. Que horror! Dá-me vontade de estrangular minha 

mulher, deitar os pequenos à linha e trincar os fígados ao padre. [...] Já não posso mais. Se o 

comboio não chega quanto antes, sinto que vou cometer um crime. 

Chegámos finalmente. Quando eu ia a soltar um suspiro de alívio, o mancebo obsequioso [...] 

informa-nos que mudamos de comboio e partimos imediatamente para outra linha. Ah! Que se 

eu me apanhasse em Lisboa!... Não era eu que me tirava do meu canto para andar a moer os 

ossos dentro de uma gaveta. [...] O novo comboio põe-se em marcha com a vertiginosa 

velocidade de dez metros por minuto. Faz um calor de assar sardinhas na careca de um tabelião. 

Levanta-se uma poeira terrível. Os estofos não são escovados há quinze dias. […] As estações 

sucedem-se. Não conheço nenhuma e tenho a impressão de estar no estrangeiro. O calor e a 

maçada acabam por me adormentar. Quando acórdo estamos chegados a um apeadeiro perdido 

n’uma região muitíssimo pedrícola e o caixeiro indaga se combinamos com algum carro para 

nos levar. Declaro que não. Transportes não há nenhum disponível. [...] Meti-me em boa. Não 

há remédio senão ir a pé, levando alguns embrulhos e deixando o resto. São só dezassete 

quilómetros. 

A’ meia noite e meia hora, chegamos finalmente. Batemos inutilmente a vários hoteis, qual 

d’eles o mais manhoso. Estão cheios.”
22

 

 

Sobre o mesmo assunto prefere Agustina Bessa-Luís traçar um retrato mais 

humanizado, focando-se nos diferentes passageiros que, poucas década depois, enchiam 

os comboios na região do Douro. 

 
A viagem de comboio tinha um cunho espirituoso. Sempre se encontravam pessoas raras, 

porque a província preservava o indivíduo e conservava o seu dialecto e os seus costumes. Eram 

recoveiras, caixeiros-viajantes, gente do negócio e do contrabando, estudantes em férias ou que 

as tinham terminado, padres e professores; e um sem número de passageiros precavidos com um 

farnel de pombos estufados em vinho do Porto e cavacas de Resende. Comida de gente regalada 

e antiga como havia na província profunda. 

[…] O comboio sempre me pareceu ter qualquer coisa de profético. Abria-se a portinhola duma 

carruagem e imediatamente se abria na imaginação um processo romanesco. Tratávamos de 

divisar os passageiros e explorar a réstia de conforto que podíamos partilhar. Era o prelúdio 

duma viagem que podia ser o primeiro capítulo duma história.
23
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 André Brun, op.cit., 170-178. 
23

 Agustina Bessa Luís, As Estações da Vida (Lisboa: Quetzal, 2002), 7-9. 
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Ainda que a divisão em classes se mantenha até aos presentes dias, essa 

distinção era particularmente vincada, não só nas referidas salas de espera diferenciadas 

em algumas estações, mas principalmente dentro do comboio onde as realidades eram 

díspares. O facto de o automóvel ser um bem acessível a apenas uma reduzida franja da 

população concorreu para que uma grande variedade de pessoas, de todos os estratos 

sociais, viajasse no comboio. 

2- Sud-Express, Santa Apolónia?, [s.d] 

 

As carruagens de primeira classe […] 

tinham um tom elegante e ligeiramente 

dramático. Como se tivessem ainda o 

perfume de mulheres bonitas e galãs de 

chapéu de palhinha. Ninguém levava 

farnel […]. [Nas de] segunda classe era 

tudo mais falado. Faziam-se amizades, 

trocavam-se merendas, conselhos […]. 

A alma sensata viajava em segunda 

classe, era opiniosa e moderada; 

escandalizava-se facilmente, tinha pena 

das mulheres perdidas e culpava os 

ricos do luxo e dos maus exemplos.[…] 

Na terceira classe era a festa, diziam-se 

larachas, derramava-se vinho, ouvia-se 

o piar dos frangos nas cestas de vime 

vermelho. […] As criadinhas que saiam de casa para servir na cidade sorriam debilmente, 

apertadas num colete artesanal, ainda de ilhós, muito à antiga. Tinham olhos de quem chorou à 

despedida, mas o comboio dissipava-lhes a tristeza como se fosse um berço em que as 

promessas escurecem as recordações.
24

 

  

Devido ao elevado número de passageiros cujos destinos não eram diretamente 

servidos pela ferrovia, a viagem era invariavelmente mais do que o mero percurso entre 

as estações de partida e chegada. Ainda que desde sempre evidenciada, a preocupação 

por providenciar ao passageiro uma experiência completa de viagem só começou a ser 

satisfatoriamente respondida com a generalização do transporte rodoviário motorizado a 

partir da década de 1920, que se constituía como uma solução viável e verdadeiramente 

alternativa às carroças e diligências que faziam os trajetos sem qualquer condição 

mínima de conforto e celeridade. Apesar do desprezo a que o papel do automóvel foi 

votado numa primeira fase, cedo se percebeu a sua potencialidade para transportar os 

passageiros das estações até aos seus locais de destino, numa equação para todos 

vantajosa: ao verem melhoradas as suas condições de transporte, um maior número de 
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pessoas pensaria em viajar de comboio. No entanto, no final da década de 1920 

verificavam-se ainda, a este propósito, claras deficiências, sobre as quais escreve 

Andrade Gomes na Gazeta dos Caminhos-de-Ferro de 1 de agosto de 1926, afirmando 

que “há por essas províncias fóra uma grande falta de meios de transporte rápido e 

confortável. Poucas são as estações de caminho de ferro em que, ao desembarcar-se do 

combóio se encontra um veículo decente e suficientemente forte para nos conduzir às 

povoações que distam alguns quilómetros do caminho de ferro. Nalgumas não se 

encontra meio algum de transporte e o passageiro vê-se na dura contigência de fazer o 

percurso todo a pé, se por acaso não encontra pelo caminho um providencial carro de 

bois cujo condutor compadecido lá o deixa ir a moer os rins sentado sobre a carga que 

levar [...] [alertando para o facto de que] o desenvolvimento dos serviços de 

camionagem entre o caminho de ferro e as povoações, além das conveniências já 

apontadas, deve também contribuir bastante para o progredimento do turismo em 

Portugal de que tanto se fala, e que por emquanto para pouco mais serve do que 

desacreditar-nos aos olhos dos estrangeiros.”
25

 

Ao longo das duas décadas seguintes assistiu-se a um contínuo aperfeiçoamento 

deste panorama pela constituição de companhias de camionagem que, ao perceberem as 

potencialidades do serviço, se especializaram nestes percursos entre as estações e as 

principais localidades dos arrabaldes. Em muitos casos o seu crescimento metódico deu-

lhes uma escala nacional, cujo desenvolvimento, ironicamente, passou a ser alvo de 

preocupação no meio ferroviário por se terem constituído como uma forte concorrência 

ao comboio. 

 

Apesar do passageiro ser maioritariamente o português que tomava o comboio 

nas suas deslocações intra-nacionais, existia um crescente número de estrangeiros que 

utilizava o transporte ferroviário, principalmente nas suas deslocações do estrangeiro a 

Lisboa e dentro de Portugal. O turismo ferroviário era uma realidade que deveria ser 

acompanhada por diversos agentes, principalmente as companhias de caminho-de-ferro, 

pelo que desde os primórdios do ferrovia em Portugal se tenha procurado responder a 

essas questões através da publicação de um conjunto de guias para viandantes (dos 

quais se destaca o Manual do Viajante em Portugal, editado em 1907 e o Guia de 

Portugal de Raúl Proença cujo primeiro volume é editado em 1924) e de publicações 
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genéricas sobre a ferrovia que incluiam artigos alusivos ao turismo (Gazeta dos 

Caminhos de Ferro entre 1888 e 1971 e Boletim da CP, cuja primeira série foi 

publicada entre 1929 e 1973). 

3- Gazeta dos Caminhos de Ferro, capa (1941) 

 

   Também o turismo nacional vacacional e religioso 

sofreram um importante incremento, este último alvo 

de especial atenção por parte das diferentes 

companhias ferroviárias, por via do reforço de 

circulação de comboios e da adoção de preços 

especiais nas linhas que serviam diretamente as 

povoações onde as festas e romarias decorriam. Do 

ponto de vista do excursionismo, destacam-se as 

iniciativas dos expressos populares
26

, comboio 

mistério (com hora, estação de partida e preço previamente definido, desconhecendo o 

passageiro qual o seu destino, geralmente uma zona de grande valia turística) e os 

comboios turísticos
27

, que substituíram os anteriores, procurando dar a conhecer aos 

portugueses aspetos dos seu país que de outra forma lhes seriam vedados. 

 

A função pública dos C. F. exige que se satisfaçam diferentes ordens de necessidades que não 

são apenas as que se referem às condições habituais de comunicações. 

Viaja-se por necessidade ou por prazer, mas êste último motivo é limitado pelo maior ou menor 

grau dos recursos materiais de que se dispõe e muitas vezes pelo interêsse que uma propaganda 

bem dirigida faz despertar pelas viagens. 

                                                 
26

 “Com o intuito de proporcionar à laboriosa população de Lisboa e Pôrto algumas horas de sàdio 

repouso durante a época vernal, a C.P. promove todos os domingos excursões a preços 

extraordinàriamente reduzidos [...] [sem] diferenciação de classe. Um preço único para uma classe 

única. A-fim-de tornar estas excursões, essencialmente populares, o mais económicas possivel, 

permite-se que cada excurcionista possa levar consigo farnéis até ao limite, aliás bem exagerado, de 

10 quilogramas por passageiro! 

Também os velocipedistas encontram nestes combóios uma fonte inesgotável de prazer, pois lhe é 

permitido por uma insignificante importância, o transporte das suas bicicletas.” (“Expressos 

Populares”, Viagem, Revista de Turismo, Divulgação e Cultura, nº 1, julho 1938, 9.) 
27

 “A companhia, a-fim-de fomentar o turismo nacional e o gôsto pelas viagens, promove, durante o ano, 

freqüentes excursões «Tudo compreendido» em combóios especiais ou em grupos pelos combóios 

ordinários, de Lisboa e Pôrto, em 1ª e 2ª classe, não só a localidades servidas directamente pelo 

caminho de ferro, como também às que se encontram bastante afastadas da via férrea, utilizando 

para isso serviços combinados com auto-carros. 

Estas excursões, realizadas em dois dias (geralmente sábado e domingo) são organizadas com a maior 

perfeição dentro dos limitados recursos do país e recomendam-se pelo seu carácter prático e 

económico, pois, permitem que, por uma importância relativamente pequena, o público visite as mais 

lindas regiões de Portugal, dando ao mesmo tempo um agradável e salutar passeio, sem cuidados de 

nenhuma espécie no que se refere à viagem” (“Combóios turísticos”, Viagem, Revista de Turismo, 

Divulgação e Cultura, nº 1, julho 1938, 10.)  
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É desconhecido dos portuguêses o seu paiz. As viagens a preços populares seriam o meio de 

contribuir para a educação do povo, mostrando-lhe as belezas dignas de nota e promovendo uma 

distração sã que faça desviar uma grande parte do público de maus hábitos radicados. 

Supõe-se quanto um movimento continuo de turistas nacionais representaria de 

desenvolvimento de actividades nas localidades a que se dirigissem.
28

 

 

Para além de providenciar as melhores condições possíveis de viagem aos 

passageiros, as companhias ferroviárias cedo perceberam a necessidade de 

aformoseamento e manutenção das estações e suas envolventes, autênticos cartões de 

visita para as localidades e para as próprias companhias. A preocupação de dotar os 

edifícios de condições humanas e estéticas para os seus passageiros motivou as 

sucessivas intervenções arquitetónicas num conjunto de estações, em algumas das quais 

foram empreendidos programas decorativos azulejares, encomendados ou não pelas 

companhias exploradoras dos troços. 

Em 1941 também o Estado, através do Secretariado para a Propaganda Nacional 

(SPN) no contexto da sua campanha de bom gosto, manifestou particular atenção aos 

arranjos das estações através da implementação do “Concurso das Estações Floridas” 

que se baseou nos bem sucedidos projetos similares decorridos nas linhas de Sintra e 

Beira Alta na década de 1930. Inseria-se num conjunto de concursos do género (de que 

o respeitante às Janelas Floridas seria possivelmente aquele com o formato mais 

aproximado
29

) por via do embelezamento das localidades portuguesas, sendo do chefe 

da estação a responsabilidade do arranjo dos espaços verdes, que geralmente a entendia 

como uma questão igualmente pessoal e profissional.
30

 Ainda que a lógica subjacente 

fosse bastante mais alargada, estava bem presente a ideia de valorização turística que se 

poderia conseguir com esta iniciativa, conforme é possível verificar através do excerto 

de uma nota de imprensa enviada pelo Secretariado Nacional de Informação (SNI)
31

 a 

propósito da “distribuição de prémios do XI concurso”, em 1953: 

 

 

                                                 
28

 A. De Melo e Niza, “Comboios Populares”, Gazeta dos Caminhos de Ferro, nº 1083, 1 de fevereiro de 

1933, 72. 
29

 Ainda que o mais emblemático tenha sido o da Aldeia mais Portuguesa de Portugal, ganho em 1938 

por Monsanto que, mais de 75 anos depois ainda é conhecida como tal. 
30

 Os chefes de estação chegavam a contactar o SPN/SNI pedindo-lhes sementes, em pedidos que eram 

acedidos. Por vezes, a procura da vitória no concurso levava a que o jardim fosse mais do que uma 

simples intervenção botânica: “O Luso tinha um miradouro e uma miniatura da estação, Carregal do 

Sal uma trepadeira que cresceu na cobertura da gare, Santa Comba Dão uma miniatura de comboio 

movida a água, Fornos de Algodres um moinho “típico da Beira Alta”. (Jorge Eduardo Figueira, 

op.cit., 58). 
31

 O Secretariado para a Propaganda Nacional assume a nomenclatura Secretariado Nacional para a 

Informação a partir de 1945. 
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Trata-se de uma iniciativa cujos resultados estão patentes a quem viaja de 

Caminho de ferro e não são raros os viajantes nacionais e estrangeiros que tem 

dispensado os seus elogios ao bom arranjo floral dos jardins das estações, sobretudo 

quando fazem o confronto com os que não estão tratados.
32

 

 

Após a inscrição anual em Fevereiro, um júri composto por 3 ou 4 elementos 

(dependendo do ano) ligados à Companhia de Caminhos de Ferro e ao SNI percorria o 

país de modo a visitar a totalidade das estações a concurso, atribuindo-lhes notas 

individuais de 0 a 20 valores. As três primeiras classificadas recebiam um prémio 

pecuniário e um troféu, existindo ainda lugar para atribuição de menções honrosas
33

 

apenas com direito a prémio pecuniário. A partir de 1951 foi alargado o número de 

premiados para 6, mantendo-se porém o direito exclusivo aos três primeiros de receber 

o troféu.                                                      

 

4 – Desenho do troféu relativo ao 1º prémio do Concurso das Estações 

Floridas de 1947 (Carlos Botelho) 

 

  Apesar do inequívoco interesse da cativação do prémio 

monetário (importante para fazer face às despesas de 

estações com magros orçamentos, conforme reiteravam os 

chefes das estações aquando dos seus agradecimentos do 

prémio ao SNI
34

), interessava sobretudo o prestígio 

conquistado, que se materializava num troféu cerâmico 

desenhado pelo artista plástico Carlos Botelho (1899-1982) e 

de execução da Fábrica Viúva Lamego.
35

 Estas placas cerâmicas (que mantiveram o 

mesmo figurino ao longo de todo o concurso), deveriam ser colocadas nas paredes das 

estações atestando assim o bom desempenho das mesmas, tornando-se num dos mais 

                                                 
32

 “Notícia para a Imprensa – Distribuição de Prémios do XI Concurso das Estações Floridas, no 

Secretariado Nacional da Informação”, (04/05/1953), Torre do Tombo, Correspondência Relativa ao 

Concurso “Estações Floridas”, PT/TT/SNI-DGT/A/14/1, Secretariado Nacional de Informação, cx. 

971. 
33

 Que se dividiam em Menção Honrosa Especial (2 menções honrosas em anos consecutivos ou não) e 

Prémio Persistência (3 menções honrosas em anos consecutivos ou não). 
34

 Torre do Tombo, Correspondência Relativa ao Concurso “Estações Floridas”, PT/TT/SNI-

DGT/A/14/1, Secretariado Nacional de Informação, cx. 971. 
35

 Em carta assinada e enviada por Eduardo Leite, Gerente da Fábrica Cerâmica Viúva Lamego à     

Repartição de Turismo do Secretariado Nacional de Informação, a 01 de Agosto de 1947: 

          “Exmos Snrs. 

      De harmonia com os desejos de V.Exas, vimos informar, que a execução das lapides destinadas aos 

prémios das estações floridas, importam em 250$00 por cada peça e para qualquer quantidade.”  

(Torre do Tombo, Correspondência Relativa ao Concurso “Estações Floridas”, PT/TT/SNI-

DGT/A/14/1, Secretariado Nacional de Informação, cx. 971). 
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importantes elementos distintos dos edifícios ferroviários em Portugal.  

Esta ideia de aformoseamento das estações era já compreendida e aplicada desde 

as primeiras décadas de novecentos, altura que se começou a empreender um conjunto 

de encomendas de decoração azulejar figurativa e/ou padronada para forrar as paredes 

dos edifícios de passageiros. Ainda que tenham começado como encomendas pontuais, 

foram-se sucedendo até ao início da década de 1940, contribuindo para uma mais 

agradável, colorida e educativa viagem ao passageiro, que tinha no seu contacto 

autênticos momentos de fruição que cortavam o tédio das longas horas de viagem. 

Apesar de as companhias ferroviárias geralmente se limitarem a suportar o valor da 

colocação de azulejo decorativo padronado em centenas de estações de norte a sul do 

país, existem casos de articulação com os encomendadores locais de programas 

figurativos (geralmente autarquias e Comissões de Iniciativa e Turismo), tomando para 

si o ónus da seleção das imagens a reproduzir nos painéis, numa busca de ícones 

representativos das localidades/regiões próximas, em mostruários dos sítios e gentes, 

num inegável sentido de portuguesismo e pertença para os locais, em “acções de 

propaganda turística, cuja eficácia dependia da beleza dos jardins e dos azulejos, 

permanecem na memória dos habitantes da linha como traços identificadores da 

história de uma comunidade, motivo de orgulho, devidamente assinalado por 

troféus.”
36

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Jorge Eduardo Figueira, op.cit., 60. 
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Quadro 1 – Classificação dos prémios do Concurso 

das Estações Floridas (1941-1961)37 

 

 

                                                 
37

 Tabela criada com base na documentação consultada em Torre do Tombo, Correspondência Relativa ao 

Concurso “Estações Floridas”, Secretariado Nacional de Informação, cxs. 971 e 3475. 

 Em 1962 o concurso foi dividido em regiões, tendo Elvas ganho na zona sul. 

 1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 

1941 
Castêlo da 

Maia 
Luso-Buçaco 

Alcântara-

Mar 
   

1942 
Castêlo da 

Maia 
Portimão Carcavelos    

1943 Rio Tinto 
Fornos de 

Algodres 
Olhão    

1944 Darque Olhão Pero Negro    

1945 Leça do Balio Caminha Afife    

1946 Runa Pinhal Novo Leixões    

1947 Runa 
Fornos de 

Algodres 
Caminha    

1948 Caminha 
Fornos de 

Algodres 

Castelo de 

Vide 
   

1950 Runa Olhão Caminha    

1951 Valado Runa Cete Leixões Olhão Caminha 

1952 Leixões Valado Runa Olhão Cete Afife 

1953 Olhão Caminha Valado Runa Rio Tinto Leixões 

1954 Leixões 
S. Mamede de 

Infesta 
Valado Rio Tinto Runa Olhão 

1955 Valado Leixões Barroselas Olhão 
Fornos de 

Algodres 

Luso-

Buçaco 

1956 Valado Leixões Cete 
Paçô-

Vieira 
Olhão Paredes 

1957 Luso-Buçaco Valado Pacô-Vieira Fronteira 
Fornos de 

Algodres 
Contumil 

1958 Caminha Leixões Olhão Valado 
Luso-

Buçaco 
Fronteira 

1959 Fronteira 
Fornos de 

Algodres 
Contumil 

Luso-

Buçaco 
Valado Olhão 

1960 Elvas Barcelos 
Macinhata do 

Vouga 
Covas Olhão Canedo 

1961 
S. João da 

Madeira 

S. Mamede de 

Infesta 
Valença Trindade Chaves 

Celorico 

de Basto 
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O azulejo naturalista e historicista 

 

“O século XIX pouco inventou de novo; mas teve a feliz lembrança de restaurar 

o antigo, imitando-o.” 
38

 

 

Em 1939, no sexto volume de Peregrinações por Lisboa, escreve Norberto de 

Araújo, a propósito de um conjunto azulejar pouco antes executado para a Galeria dos 

Passos Perdidos do edifício do Conservatório Nacional, que estes eram “na côr 

clássica”
39

, ideia de acordo com a imagem (ainda hoje) existente no imaginário de 

grande parte dos portugueses, de que um painel de azulejos figurado tende a ser azul e 

branco.
40

 Tal associação é, no entanto, redutora para a riquíssima história da azulejaria 

portuguesa, suas dinâmicas e evoluções, uma vez que a paleta azul e branca foi 

dominante apenas em dois pequenos períodos, correspondendo, em traços gerais, o 

primeiro ao barroco/rococó em Portugal, de cerca de 1670/80 (início do reinado de D. 

Pedro II) até cerca de 1775 (final do reinado de D. José I) e o segundo às primeiras 

quatro décadas do século XX.
41

 

Antes do período barroco a paleta era substancialmente mais rica, figurando, 

para além do azul e branco, o amarelo, o verde e o manganés, tanto nos azulejos de 

corda seca e aresta do século XV e XVI como nos frontais de altar e nos azulejos de 

padrão geométrico (“de tapete”) seiscentistas
42

. Mas foi sem dúvida com o fausto do 

barroco que o azulejo proliferou a um nível nunca até então visto em palácios, igrejas e 

conventos, cuja riqueza arquitetónica era (ou não) diretamente proporcional às 

composições azulejares que cobriam as suas principais divisões e jardins, onde temas 

campestres e mitológicos transformavam estes espaços de eleição para a elaboração de 

                                                 
38

 Joaquim de Vasconcelos, Indústria da Cerâmica (Paris: Aillaud e Bertrand, 1907), [s.p]; 
39

 Norberto Araújo, Peregrinações em Lisboa – vol. VI (Lisboa: A.M.Pereira, [s.d]), [s.p] 
40

“Na sua cristalização barroca encontrou a expressão que geralmente o define e que erradamente se tem 

considerado como “tradicional”. Esta noção, facilmente aceite pela generalidade de um público 

menos informado, haveria de pesar no século XIX, particularmente na fase das reivindicações 

patrioteiras ou reaccionárias ligadas a certo clima político republicano” J. M. Santos Simões, “A 

Azulejaria Romântica”, Estética do Romantismo em Portugal, 1º Colóquio (Lisboa: Grémio Literário, 

1974). 
41

 Importará referir a existência de painéis com uma paleta em tons azuis e brancos noutros períodos, 

ainda que não se constituíssem como maioritários em nenhum outra década que não as mencionadas. 
42

 Embora nestes últimos a paleta fosse mais reduzida, encerrando-se maioritariamente no azul, branco e 

amarelo. 
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grandes conjuntos azulejares. Regra geral de menor custo que o mármore do barroco 

italiano e com múltiplas possibilidades ilusionistas, o azulejo foi um dos principais 

veículos da arte barroca portuguesa, muitas vezes em conjugação com talha dourada e 

pintura, a mais eficaz resposta portuguesa ao horror vacui, principal premissa de um 

estilo que se queria de exaltação de sentidos. 

Apenas no reinado de D. Maria I
43

 o azulejo perdeu o caráter essencialmente 

figurativo e a paleta azul e branca, para dar lugar às grinaldas verdes inseridas em 

composições onde também predominavam o amarelo e o manganés, marcando a 

chegada do neoclassicismo à azulejaria. Coincide com este período a criação e o 

desenvolvimento das primeiras grandes fábricas de cerâmica em Portugal, com especial 

destaque para a Real Fábrica de Louças, ao Rato
44

, que marcaria o panorama cerâmico 

português da primeira metade do século seguinte. 

Com o ocaso da azulejaria barroca/rococó e neoclássica, o início do século XIX 

constituiu-se como aquele que é tido por grande parte da historiografia como o mais 

obscuro período da azulejaria portuguesa, descendo abruptamente e quase 

desaparecendo o número de manifestações azulejares. O seu reaparecimento, na década 

de 1840, deveu-se essencialmente à multiplicação das fábricas de cerâmica e a fatores 

exógenos
45

, apresentando características distintas das épocas anteriores.  

 

O azulejo desceu à rua, mostrou-se às gentes pacatas que começavam a sair de casa, 

emprestando cor e limpeza às ruas sombrias, trazendo a nota exótica de um tropicalismo álacre. 

Foi utilitário, certamente, e aqui mesmo se integra nesse movimento burguês e calculista, de 

moderada exigência em questões de gosto e mais moderadas possibilidades económicas. Não 

volta a encher igrejas e claustros, nem escadarias e salões. Volta-se para fora, exterioriza-se e 

vulgariza-se nas fachadas, ou, quando muito, vai servir para alegrar e prolongar os jardins de 

                                                 
43

 Ainda que no reinado de D. José I se assistisse a composições figuradas rococó em que predominava o 

manganés e/ou o amarelo. 
44

  A Real Fábrica de Louças, ao Rato é criada em 1767 e encerrada em 1835. 
45

 “Logo que foi possível aos comerciantes do Império – potencialmente portugueses – estabelecer o 

primeiro tratado de comércio entre o Brasil e Portugal – 1834 – se reservou uma cláusula 

preferencial para a louça e para os azulejos que se haviam de comprar em Portugal, fora de toda a 

possibilidade de concorrência. São esses mesmos homens de acção e de cabedais quem virá 

patrocinar e financiar as novas cerâmicas do Porto e de Gaia, acautelando, de uma só cajadada, os 

seus interesses de capitalistas, de intermediários , de distribuidores e de consumidores. São eles 

mesmo quem, na torna-viagem dos anos cinquenta, fundam barcos e companhias de seguros, investem 

na construção imobiliária, mandam fazer suas vivendas no Douro e no Minho [...]. E, por toda a 

parte, deixam a sua marca inconfundível nessas fachadas de azulejos: “casa-de-azulejo”, “casa-de-

penico”, era e foi durante muito tempo sinónimo de “casa-de-brasileiro”... Assim renascia o azulejo 

português, e, em breve, era o português de cá quem reconhecia as virtualidades desse meio de 

proteger e alindar as casas, adoptando-o pouco a pouco nos seus próprios prédios e “chalets”, 

chamando-o novamente para a intimidade das casas e jardins” J. M. Santos Simões, “Azulejaria 

Romântica”, Estética do Romantismo em Portugal – Primeiro Colóquio, 1970 (Lisboa: Grémio 

Literário, 1974), 231-232. 
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algum endinheirado. É higiénico nas cozinhas e nos banheiros, protege os rodapés dos longos 

corredores, coroa cornijas e beirados, mercantiliza-se em tabuletas publicitárias das lojas […] 

Mas, assim mesmo, é sempre azulejo: decorativo, monumental e moderno. […] o azulejo da 

época romântica é o que tinha que ser: mecanizado e utilitário, burguês e medíocre, barato e 

pretensioso.
46

  

 

Desde então e ao longo do meio século seguinte, o azulejo, já de fabrico assumidamente 

industrial, em centros como Lisboa, Porto, Coimbra e Aveiro, reveste milhares de 

fachadas de edifícios em todo o país, tomando assim outra das suas mais marcantes 

formas na vivência e paisagem urbana portuguesa. 

Com a proliferação das fábricas de cerâmica, a partir da década de 1830 assiste-

se a uma modificação de fundo relativamente à questão autoral. Acabado o ciclo dos 

mestres barrocos (dos quais se destacaram António e Policarpo de Oliveira Bernardes e 

P.M.P.), as peças passaram a ter o cunho da fábrica e não do autor, retrocedendo de novo 

a condição do artista para mero artesão anónimo. É portanto necessário entender que a 

realidade encontrada no início do século XX assenta, em grande parte, numa tentativa 

de equilíbrio de forças, entre o anonimato do trabalhador fabril e uma lógica de técnica 

artesanal, uma vez que, a par e concorrendo com as fábricas de cerâmica, que se 

encontravam-se no seu auge produtivo, a partir da segunda metade do século XIX, 

apareceu um conjunto de autores e de pequenas oficinas que procuravam a recuperação 

técnica da azulejaria antiga. Este panorama ganha sobretudo força através da ação e 

obra de Luís Ferreira (o “Ferreira das Tabuletas”), que num registo já romântico, corta 

com o preceito dos azulejos de padrões geométricos nas fachadas dos edifícios, 

transformando-as em coloridas telas viradas tanto para a rua como para o espaço 

privado (jardins ou pátios interiores). Com formação na Real Fábrica de Louça, ao Rato, 

e ligado à Fábrica Viúva Lamego, Luís Ferreira consegue trazer de novo para a ribalta a 

figura do artista cerâmico enquanto génio criador, abrindo em definitivo o caminho às 

futuras gerações de ceramistas.
47

A autoria e o estatuto do artesão/artista tornam-se assim 

numa questão-chave para a perceção da realidade da azulejaria portuguesa no final do 

século XIX e início do século XX. 

Pouco antes da transição do século, a azulejaria historicista/nacionalista irrompe 

em definitivo no panorama artístico português, tendo em José Maria Pereira Júnior, 

“Pereira Cão” (1841-1921) o seu iniciador. Discípulo de Luís Ferreira, faz a ponte entre 

                                                 
46

 J. M. Santos Simões, op.cit, 233-234. 
47

 De final de século XIX e dentro da azulejaria romântica, destacam-se igualmente as obras de Rafael 

Bordalo Pinheiro (1846-1905). 
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o trabalho do seu mestre e uma nova tipologia azulejar. Sendo a sua principal atividade 

a de restaurador, é-lhe encomendada a execução de dois painéis para a Igreja do antigo 

Convento da Madre de Deus em Lisboa (1884/6), a qual, num dos melhores ambientes 

barrocos em Portugal, dever-se-ia aproximar o mais possível dos azulejos holandeses 

setecentista que forram parte da nave. Terá sido, se não a primeira, uma das primeiras 

obras ao barroco executadas no período em análise e um dos raros exemplos ainda da 

centúria de oitocentos, uma vez que é com a primeira década do século XX que se 

assiste ao definitivo despontar desta tipologia azulejar, através da reintrodução de 

elementos típicos da azulejaria barroca, nomeadamente a paleta azul e branca e um 

conjunto de elementos decorativos nas molduras dos painéis (elementos arquitetónicos 

em trompe l‟oeil como colunas, frontões, fragmentos de frontão, sanefas, bem como 

enrolamentos, mascarilhas, putti, concheados, denticulados, gelosias). Ainda assim, se 

muito do espírito barroco existia, fruto de uma não inocente evocação, os temas 

figurativos presentes nas reservas dos painéis eram regidos por um historicismo e 

naturalismo plenamente em harmonia com o espírito romântico de final do século XIX, 

que haveria de perdurar até aos primeiros anos do Estado Novo. 

 

O inicio da centúria de novecentos encontrou um país demasiado embrenhado 

num tardo-romantismo que, impregnando profundamente a maioria dos campos 

artísticos, abafou um primeiro modernismo que apenas conseguiu penetrar na literatura, 

ainda que de forma pontual. Muitas destas opções estilísticas prenderam-se com atitudes 

político–culturais, particularmente de uma vertente romântica, nacionalista, historicista, 

mas conservadora e burguesa, facilmente encontrando numa geração com um Dantas a 

cavalo acérrimos defensores e encomendadores: no imaginário português, fazia-se de 

novo o que velho se admirava.  

O panorama pictórico do último terço de oitocentos, dominado pelo naturalismo 

(ao qual “o público aderia [...] como aos romances de Júlio Dinis ou à última poesia de 

Guerra Junqueiro e António Nobre”
48

), entra assim com naturalidade século XX 

adentro
49

, permanecendo na arte portuguesa até à Exposição do Mundo Português de 

                                                 
48

 Raquel Henriques da Silva, “Romantismo e pré-naturalismo”, A.A.V.V., História da Arte Portuguesa, 

Volume 08 – Neoclassicismo e Romantismos (século XIX )(Lisboa: Círculo de Leitores, ed.2008), 155-

156. 
49

 “À medida que o século [XX] avança, a temática da paisagem vai granjeando cada vez maior 

popularidade, mormente entre os vários extractos da burguesia, que vê nela uma espécie de refúgio, 

da vida industrializada citadina. O campo constituía assim, face à cidade moderna, um exemplo de 

autenticidade e simplicidade da vida primitiva dos homens, construindo modelos paradigmáticos e 
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1940 que se haveria de constituir como um momento de charneira entre duas realidades 

artísticas distintas no Portugal de novecentos. Coincide com uma geração de artistas 

ainda muito ligada a um academismo que não mostrava qualquer abertura a novas 

tendências, na qual se destaca, pelo caráter de absoluta exceção, a figura de Amadeo de 

Souza Cardoso (1887-1918), artista cuja (curta) vida e obra pertenciam mais aos 

circuitos parisienses onde as vanguardas despontavam e assumidamente se 

desenvolviam. 

A este propósito escreve Raquel Henriques da Silva que“os românticos 

portugueses empenhar[am-se] nessa espécie de Viagens na Minha Terra em pintura, 

detidos nos arredores campestres da cidade, nas abundantes bolsas de ruralidade 

mesmo dentro de portas, descobrindo uma Natureza intocada ainda pela 

industrialização, povoada de saloios a apascentarem o gado, ou cenograficamente 

recriados no quotidiano de modestos lavradores. 

Mas para lá desta voluntária renovação temática – visando aproximar a pintura 

de uma história reconvertida em crónica, em que os heróis se transmutam em cidadãos 

sem genealogia nem destino – bem de acordo com as transformações sociais em curso, 

os românticos pretendiam também trocar as práticas de atelier, submetidas à cópia 

bolorenta de más gravuras, pelo ofício ao ar livre.”
50

 

 

Tal como na pintura, ao longo das quatro primeiras décadas do século XX, a 

temática naturalista assumiu-se como a mais representativa dentro da produção azulejar 

de autor, resultado de um maior número de encomendas, programas, artistas envolvidos 

e contacto com o público. Exaltando a pintura de género, o pitoresco e uma 

representação paisagista, tornar-se-ia rapidamente a mais utilizada num contexto 

vocacionado para um gosto popular e entendimento abrangente e imediato, tomando a 

imagem uma vez mais o valor de palavra. 

A sua mais marcante característica era a iconografia simples e direta, com uma 

temática facilmente reconhecida pela maioria do público que por ela se sentia 

                                                                                                                                               
utópicos na literatura e nas artes. 

Entre os géneros artísticos, era o que melhor se enquadrava no gosto burguês, dado que, para além do 

seu aspecto decorativo, o pequeno formato adaptava-se melhor às dimensões das casas e pequenos 

apartamentos urbanos, sendo também o que se mostrava mais acessível economicamente. [...] 

Mas, para além das razões financeiras, a sua preferência derivava igualmente da própria cultura 

burguesa, mormente literária, ao mesmo tempo que se constituía como o género pictórico mais 

conotado com a modernidade.” Nuno Saldanha, JOSÉ Vital Branco MALHOA (1855-1933). O pintor, 

o mestre e a obra. [texto policopiado] (Lisboa: [s.n], 2006), 425. 
50

 Raquel Henriques da Silva, op.cit., 155-156. 
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identificado e tocado, ali encontrando fragmentos do “seu Portugal” e respetivas 

vivências. Representavam-se espaços bucólicos, figuras, tradições e trabalhos 

campestres, numa espécie de exaltação da anti-modernidade que procurava um país que 

aos poucos ficava para trás, perdido sob o manto da imparável evolução introduzida 

pela revolução industrial. Associada ao facto de ser primordialmente aplicada em 

programas no exterior de edifícios funcionais com grande movimentação de pessoas (e 

assim com estas ter um contacto quotidiano direto), a sua temática tornava-a muito 

próxima e apreciada por um abrangente número de pessoas de contextos e faixas sociais 

díspares. Nesse contexto, os mercados citadinos (locais onde o campo e seus produtos 

chegavam aos grandes centros urbanos) e as estações ferroviárias onde esta temática 

predominou, constituíram-se como autênticos mostruários de realidades regionais.  

 

5 – Painel do Mercado de Sacavém (Carlos Ramos, 

Fábrica de Loiça de Sacavém, 1932) 

 

Ainda que não se trate de uma 

arte regional (eram contratados 

artistas de todo o país que executavam 

os painéis essencialmente a partir de 

fotografias e gravuras), estas obras 

constituem-se como um importante 

levantamento paisagístico, 

arquitetónico e principalmente 

etnográfico das diferentes regiões de 

Portugal, próximo ao que coevamente 

eram feito em álbuns fotográficos
51

 e 

de ilustração
52

. Os campinos 

ribatejanos do mercado de Santarém, 

os pescadores de Sines ou os pauliteiros de Miranda nas respetivas estações são 

exemplos paradigmáticos da forma como estes painéis azulejares conseguiram 

transmitir, de uma forma nacional, diferentes faces das realidades locais.  

 

                                                 
51

 Destacando-se nesse contexto a pessoa e obra de Emílio Biel, principalmente os oito volumes de “A 

Arte e a Natureza em Portugal”; 
52

 Caso das obras de Roque Gameiro e Alberto Souza; 
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Muito presente na França do último terço do século XIX, e ainda que pouco 

difundida em Portugal, a pintura historicista teve algum impacto nas últimas duas 

décadas de oitocentos, principalmente através de Veloso Salgado (1864-1945)
53

. Numa 

época da história portuguesa onde as dificuldades se avolumavam, pontuando alguns 

episódios negativamente marcantes como o humilhante recuo perante o Ultimatum 

inglês de 1890, a exaltação dos grandes feitos e figuras do passado servia ao mesmo 

tempo de crítica às gerações presentes e de impulso às futuras, em plena conformidade 

com uma filosofia romântica. 

Consequência da erudição da temática e contexto de encomenda, em 

composições geralmente de grandes dimensões (ambos fora do alcance de um público 

mais vasto), a sua aceitação e divulgação foi limitada a circuitos restritos. Em traços 

gerais, a passagem da temática historicista para o azulejo deu-se com base nos mesmos 

moldes, representando-se os grandes acontecimentos da história portuguesa 

(Descobrimentos, Restauração da Independência, Revolução Liberal) e as vidas e feitos 

das principais figuras lusas (com especial destaque para Luiz Vaz de Camões e Vasco da 

Gama), em composições sobretudo encomendadas para espaços de elevada erudição, 

nomeadamente vestíbulos e/ou 

galerias dos passos perdidos (casos 

da Escola Médica de Lisboa ou do 

Conservatório Nacional) de escolas, 

palácios de justiça e edifícios de 

funções culturais.  

 

 

 

 

 

 

 

   6 – Banco do Jardim das Portas do Sol, vista de frente e laterais (Santarém, 1932) 

 

Complementarmente, e arredados desta lógica, surgem os painéis que, forrando bancos 

                                                 
53

 Passando ainda para as primeiras décadas do século XX nomeadamente através da figura de Sousa 

Lopes (1879-1944). 
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de jardins públicos, se constituíram como um conjunto de programas isolados que 

acabariam por marcar uma tendência nacional. A dupla característica de terem sido 

executados para o exterior e (literalmente) ao alcance de todos, transformam-nos numa 

exceção ao panorama anteriormente descrito. De entre estes programas destacam-se o 

de Lamego (da autoria de Jorge 

Colaço), do Jardim das Portas do 

Sol, de Santarém (um único painel 

alusivo à tomada da cidade ao 

Mouros, datado de 1932 e executado 

na Fábrica de Loiça de Sacavém por 

encomenda da Comissão de 

Iniciativa e Turismo da cidade 

escalabitana) e os dois algarvios,        

o do Jardim João Serra em Olhão (da                                

autoria  de  Jorge  Colaço,  os  painéis       7 – Banco do Jardim do Pescador Olhanense 

foram destruídos no início da década  

de 1960 aquando da construção do Palácio da Justiça e reproduzidos cerca de vinte anos 

depois para o Jardim do Pescador Olhanense) e o do Jardim do Largo 1º de Dezembro 

em Portimão (Fábrica de Loiça de Sacavém, datados de 1930 e assinados por Mário 

Salvador
54

). Nos painéis de Olhão houve uma intenção de enfatizar um dos principais 

episódios da história local, num conjunto sequencial sobre os acontecimentos em torno 

da revolta olhanense de 16 de junho de 1808 contra as tropas francesas e episódios 

consequentes, até à viagem do Caíque Bom Sucesso rumo ao Brasil para dar a boa nova 

a D. João VI.  Por seu turno, a lógica do conjunto azulejar portimonense é claramente 

diferente e mais ampla, procurando-se traçar os principais episódios da história de 

Portugal, desde a assinatura do Tratado de Zamora até à Implantação da República em 

1910
55

, apostando-se numa lógica globalizante que, graças às legendas e iconografia 

                                                 
54

A comparação da assinatura “Salvador” presente nos painéis com a assinatura de outras obras do artista 

Mário Salvador permite afirmar tratar-se da mesma autoria. Mário Salvador (1905-2002) trabalhou 

durante largos anos na Fábrica de Loiça de Sacavém, tendo sido autor de um dos painéis da estação 

ferroviária de Mafra (1934).  
55

“Fundação da Nacionalidade (Tratado de Zamora )/ 5 d‟Outubro de 1143”; “Batalha de Aljubarrota / 

14 d‟Agosto de 1385”; “Tomada de Ceuta (Início dos Descobrimentos Marítimos) / 21 d‟Agosto de 

1415”; “Chegada de Vasco da Gama a Calicut / 28 de Maio de 1489 (SIC)”; “Pedro Álvares Cabral 

descobre o Brazil / 24 de Abril de 1500”;  “Restauração de Portugal / 1 de Dezembro de 1640”; 

“Primeira Constituição Portuguesa / 4 de Julho de 1820”; “Outorga da Carta Constitucional / 29 de 

Abril de 1826”; “Consolidação do Império Colonial Português, “Mouzinho d‟Albuquerque” prisão 

do regulo Gungunhana / 28 de Dezembro de 1895”; “Implantação da República / 5 d‟Outubro de 
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representada, permite uma leitura excecionalmente imediata no contexto da azulejaria 

historicista, transformando-o numa lição da história portuguesa de cariz quase 

doutrinário.  

 

De uma forma geral, e ao contrário do que ocorria na pintura, existe na 

azulejaria uma inegável ligação entre as temáticas naturalista e historicista, partilhando 

entre si características estilísticas comuns, nomeadamente paleta (invariavelmente em 

diferentes gradações de azuis e brancos) e molduras (numa primeira fase com motivos 

essencialmente vegetalistas, passando para uma €linguagem abertamente neobarroca e 

neorocaille principalmente a partir da década de 1920). Contrariamente à azulejaria Arte 

Nova, que se desenvolve maioritariamente em elementos pontuais intimamente ligados 

à arquitetura, as principais composições naturalistas e historicistas surgiram no contexto 

de grandes encomendas (nomeadamente para edifícios/espaços públicos), em séries com 

um significativo número de painéis de média/grande dimensão, indo muitas vezes ao 

encontro do sentido cénico do horror vacui de um barroco azulejar português que chega 

a ser transposto para as próprias molduras. 

Diferiam entre si essencialmente nas opções estilísticas, procurando-se na 

naturalista dar um cunho capaz de transmitir a carga bucólica que se intentava adicionar 

às composições, por oposição à forma de representação da azulejaria historicista onde se 

diligenciava a acentuação da movimentação das composições e suas personagens, por 

modo a acrescentar a carga dramática e simbólica da cena representada. Advinda da 

própria natureza das representações, esta diferença encontra igualmente justificação na 

diferente formação dos artistas, invariavelmente a pintura a óleo (no caso da azulejaria 

historicista) e a aguarela (no caso dos pintores de azulejos naturalistas).
56

 Assim, no 

princípio de novecentos e apesar de algumas diferenças pontuais, a azulejaria parece 

seguir as tendências da pintura coeva, indo a esta buscar as suas principais bases 

estilísticas. A principal diferença tende a residir num maior contacto dos programas 

azulejares com o público, que com isso granjeou uma maior aceitação e identificação. 

Como principais artistas destes dois tipos de temáticas azulejaria destacam-se os 

nomes de Jorge Colaço (1868-1942)
57

, João Alves de Sá (1878-1972), Leopoldo 

                                                                                                                                               
1910” 

56
 Ainda que os artistas com obra maioritariamente na azulejaria historicista também enveredassem, a 

espaços em composições naturalistas; porém, o oposto nem sempre se verificava. 
57

 Jorge Colaço é unanimemente considerado como o mais importante dos ceramistas da primeira metade 

do século XX em Portugal. A seu respeito afirma em 1907 Joaquim de Vasconcelos que as 



37 

 

Battistini (1865-1936), Enrique Casanova (1850-1913), Gilberto Renda (1884-1971), 

Eduardo Leite
58

, Pedro Jorge Pinto (1900-1983)
59

, Licínio Pinto (1882-1951), Francisco 

Pereira (1891-1961) e José Estevão Cancela de Victória Pereira (1877-1952).
60

 

 

 

A transição da tela para a superfície cerâmica verifica-se num contexto de 

recuperação da obra de autor no azulejo associada a um “portuguesismo” recrudescente, 

tendo-se o primeiro modernismo pautado por uma ausência total de artistas e obras de 

rutura na azulejaria portuguesa, constituindo-se a Arte Nova como a única verdadeira 

exceção aos modelos do Naturalismo e Academismo. Não obstante a sua difusão por 

grande parte do território português no período 1900-1920
61

 (com particular destaque 

para Lisboa e Aveiro), a sua aplicação foi-se invariavelmente reduzindo a meros frisos 

nas fachadas de edifícios e raros apontamentos interiores, quase sempre em contexto de 

habitação uni ou multifamiliar
62

, funcionando essencialmente como um complemento 

decorativo da arquitetura, quase nunca se tendo conseguido tornar independente desta. 

                                                                                                                                               
composições em azulejo que executa “se distinguem por um colorido muito variado e brilhante. Já 

não são as cinco ou seis côres tradicionais; é toda a escala da paleta do pintor, que entra em acção, 

inclusive os toques metálicos e os dourados. As suas obras são pois, pelo efeito, imitações de quadros 

a óleo. O carácter do azulejo, o seu efeito decorativo, a sua missão tradicional foi desvirtuada […] A 

cerâmica pintada nunca poderá lutar com a pintura a óleo; nunca deverá fazê-lo, porque sacrifica a 

maior parte das suas vantagens, sem compensação. Acresce uma circunstância, mais de uma 

inovação arriscada nos processos técnicos, que podem prejudicar a duração material do azulejo e 

portanto, o seu valor no futuro [...] [referindo-se às cores polícromas de baixo fogo ou de mufla que 

sendo]combinadas com terebentina e fixadas sôbre o vidrado apenas a fogo brando […] não podem 

ser resistentes num clima húmido e com variações bruscas, como é o do nosso litoral.” Joaquim de 

Vasconcelos, Indústria da Cerâmica (Paris: Aillaud e Bertrand, 1907). 
58

 Ligado à Fábrica Viúva Lamego, da qual foi diretor no decorrer na década de 1940, notabilizou-se 

sobretudo pelo seu trabalho de revestimento da fachada da Capela das Almas ou de Santa Catarina, no 

Porto (1929). 
59

 Filho do também ceramista José António Jorge Pinto. Contrariamente ao pai que se notabilizou pelas 

suas obras de linguagem Arte Nova, seguiu uma via mais conservadora, destacando-se pelas suas 

obras no Pavilhão dos Desportos, em Lisboa e no Mercado do Livramento, em Setúbal. 
60

  Jorge Colaço, João Alves de Sá, Leopoldo Battistini, Gilberto Renda, Licínio Pinto, Francisco Pereira e 

José Victória Pereira assinaram obras em contexto ferroviário, pelo que merecerão mais aprofundada 

alusão no decorrer dos próximos capítulos. 
61

 Cf. Maria da Luz Nolasco (ed.lit), A Arte Nova nos Azulejos em Portugal, (Aveiro: CM Aveiro, 2011), 

18; 
62

“Algumas vezes, destinavam-se a ser integrados em projectos arquitectónicos de qualidade […]. Mas 

na maioria dos casos, foram utilizados em edifícios com uma arquitectura chã e representavam o 

único elemento de valorização, em fachadas que não possuíam outro motivo de interesse do ponto de 

vista decorativo ou arquitectónico 

Essencialmente os azulejos decorativos foram aplicados nas fachadas de três formas: em frontões, em 

frisos e em pequenos painéis à volta dos vãos das janelas ou por baixo das varandas. […] 

Os frisos, constituídos por uma, duas ou mais fiadas de azulejos situam-se quase sempre por baixo das 

cimalhas ou a meio das fachadas. Podem ser contínuos, envolvendo toda a largura dos prédios, ou 

fragmentados, quer pelos vãos das janelas quer por outras estruturas arquitectónicas. Contêm, quase 

sempre, motivos florais dispostos ao longo de linhas sinuosas, por vezes sob a forma de curva e 

contra-curva.”[Maria da Luz Nolasco (ed.lit), op.cit, 23-24]. 
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Ainda assim, a azulejaria foi a principal manifestação da Arte Nova em Portugal, com 

programas com “elementos vegetalistas, motivos marinhos, aves, insectos e figuras 

femininas. Embora, em Portugal, a Arte Nova tenha mantido uma tradição mais 

naturalista, recorreu frequentemente a motivos originários de fábricas estrangeiras.”
63

 

Mais tardiamente (década de 1920 e 1930) e de forma ainda mais tímida, 

desenvolveu-se a azulejaria Arte Deco, que se limitou aos padrões industriais (de 

aplicação decorativa arquitetónica, principalmente de interiores) e a um muito limitado 

conjunto de produção de autor, que não obstante a sua marginal produção, ter-se-á 

constituído como a máxima expressão deste estilo
64

. Esta última é marcada pelo 

ecletismo estilístico evidenciado, numa espécie de compromisso entre tradição e 

progresso, procurando dar uma nova roupagem às propostas naturalistas, através do 

enquadramento de “cartelas […] marcadas pelo naturalismo e realismo, [por] 

molduras […] despojadas e simplificadas, nas quais os motivos de ziguezague e 

canelura simples verticalizantes se associam aos modelos e motivos naturais, 

representados de forma geometrizante, realçando as composições naturalistas, do tipo 

bilhete postal. […] Verifica-se o uso sistemático de molduras recortadas e ondulantes, 

sejam circulares, ovaladas, ou esquinadas, que enquadram as cartelas, quase sempre 

circunscritas e envoltas por outras com motivos ovalados secantes, de gomos, 

ziguezague inversos e invertidos, contribuindo para o dinamismo das composições. 

Recorre-se do uso de pilastras como separador e remates verticais entre painéis, 

ornando-as com grinaldas floridas de desenho geometrizante ou com motivos 

espiralados sobrepostos, quase sempre rematadas superiormente por vasos floridos 

recortados, que evidenciam as formas gomadas e caneladas da cerâmica de carácter 

Déco, conjugadas com ornamentos e formas naturalistas simplificadas.”
65

 

Este tipo programático, assente na elaboração de molduras de inspiração Deco 

enquadrando painéis naturalistas (geralmente com representação de monumentos e 

paisagens), desenvolveu-se sobretudo em Lisboa, em interiores de edifícios (quase 

sempre em vestíbulos, encontrando-se mais raramente em escadas e interiores de 

apartamentos) com um elevado grau de sofisticação e linguagem invariavelmente 

modernista e em estabelecimentos comerciais, ficando indelevelmente associado à 
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 Maria da Luz Nolasco (ed.lit), op.cit, 21. 
64

 Cf. Maria da Luz Nolasco (ed.lit), A Arte Deco nos Azulejos Portugueses (Aveiro: CM Aveiro, 2013); 
65

 Maria da Luz Nolasco (ed.lit), A Arte Deco nos Azulejos Portugueses (Aveiro: CM Aveiro, 2013), 30-

34; 
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figura de Gabriel Mateus Constante (1876-1950)
66

, pintor que, no seu atelier no número 

32 da Rua Bernardim Ribeiro, executou a maioria das realizações deste tipo 

compositivo entre os finais da década de 1920 e início da seguinte. O facto de esta 

produção ter sido executada na sua quase totalidade por um único artista parece apontar 

no sentido de uma produção de autor que, não tendo sido suficientemente prolífica ou 

disruptiva para ter criado escola, ter-se-á limitando a uma tentativa de abrir novas e 

modernas vias num modelo pré-existente e amplamente difundido, numa tentativa de 

compromisso entre tradição e modernidade. “Na globalidade, este tipo de composições 

que se integram de certo modo concepção de natureza historicista e nacionalista […], 

conseguem quebrar com o rigor e uniformidade destas, pela introdução de novas 

linguagens plásticas remetidas principalmente ao nível das molduras e 

enquadramentos, reportando-se para uma modernidade até então não expressa.”
67

 

Ainda assim, ao se entender que a máxima expressão da Arte Deco azulejar portuguesa 

limita a sua existência a uma mera roupagem moderna de um modelo antigo, exalta-se 

sobretudo a importância e força dessa permanência, a ponto de se constituir como 

pretexto para introdução de novas e mais atuais propostas. 

 

Um olhar atento para a bibliografia cuja temática assenta na história da arte 

azulejar portuguesa permite ter a perceção de uma evolução da visão dos historiadores 

sobre a azulejaria naturalista e historicista. Se na primeira metade do século XX a não 

existência de uma distância temporal associada a um diminuto número de estudos sobre 

azulejaria fazia com que invariavelmente a cobertura temporal da matéria estudada se 

esgotasse no século XVIII ou XIX, a partir da década de 1980 – e principalmente 

através de José Meco – o estudo da azulejaria historicista e naturalista é aos poucos 

introduzida. 

Através de uma análise às (poucas) publicações que coevamente se escreveram 

sobre esta tipologia azulejar, é possível percecionar-se a existência de duas fações 

antagónicas, uma aplaudindo o fôlego dado à azulejaria portuguesa por esta nova vaga, 

                                                 
66

 Colaborador nas fábricas Lusitânia e Viúva Lamego, Gabriel Constante invariavelmente assinava 

simplesmente “Pintor” adicionando a morada do seu atelier. Iconograficamente, os seus painéis 

aproximam-se bastante dos painéis das estações de caminho-de-ferro, ainda que se limitasse à 

reprodução de imagens de alguns dos principais monumentos nacionais, a maioria dos quais no eixo 

Lisboa-Tomar-Leiria. Segundo levantamento feito em A Arte Deco nos Azulejos Portugueses, a sua 

obra encontra-se presente essencialmente no Bairro Azul e Avenidas Novas, nomeadamente no Largo 

de Andaluz, 28; Rua Ressano Garcia 3 (Bairro Azul); Avenida António Augusto de Aguiar, 173; Rua 

Barbosa du Bocage; Campo Grande 16; Restaurante 9A na Avenida Dom Carlos I. 
67

 Maria da Luz Nolasco (ed.lit), A Arte Deco nos Azulejos Portugueses (Aveiro: CM Aveiro, 2013). 
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exaltando os temas escolhidos (o tal “portuguesismo”) por oposição à que apontava esse 

período como o ocaso do pós azulejaria romântica. De entre os raros exemplos que 

sobre esta questão versam, destaca-se o panfleto alusivo à Fábrica Montargila e suas 

peças, no qual escreve o azulejador José Estevão Cacela Victória Pereira
68

 que “há mais 

de um quarto de século que em Portugal se desenhou uma tentativa de renascimento na 

indústria de azulejos e faianças artísticas de alto fogo, a qual, depois do período 

brilhante da fabrica do Rato e da loiça Vandelli, ficou n'um decadente marasmo. Áparte 

alguns azulejos e esses mesmo copias ou restauração dos antigos e uma ou outra 

tentativa, sobretudo do fabrico de faianças populares, pouco deu a segunda metade do 

século XIX. Ao nascer do século XX começaram as fabricas de faianças d'alto fogo a 

produzir loiças e objectos de decoração, cuja expressão artística foi bem acolhida e 

comprehendida pelo público, desenvolvendo-se tão bela industria e de tão famosas 

tradições. […] Não é nosso intuito terçar armas n'uma luta industrial, mas tão somente 

trazer a publico o resultado do nosso esforço e com elle procurar contribuir para o 

“renascimento” de uma industria de decoração tão linda e tão tradicionalmente 

Portugueza.”
69

 

 

Em sentido oposto, considera Armando Vieira Santos que por inícios do século 

XX se recorria “à cópia servil dos antigos modelos, mas agora desvirtuados por uma 

errada interpretação, cheia de convencionalismo [,] escass[eando] as tentativas feitas 

no sentido de se reatarem as brilhantes tradições da azulejaria nacional em moldes 

adequados aos novos conceitos estéticos.”
70

 Neste contexto destaca Luís Ferreira (“das 

Tabuletas”) e Rafael Bordalo Pinheiro, considerando-os aqueles que conseguiram 

adaptar a azulejaria revivalista às exigências do gosto contemporâneo. Na verdade, a 

escolha dos dois nomes anteriormente citados é perfeitamente coerente com a ideia 

enunciada, uma vez que terão sido os únicos que, partindo de uma base de cariz 

eminentemente neoclássica (no caso do primeiro) e hispano-mourisco (no caso do 

segundo), conseguiram reinventá-la e atualizar os seus cânones, sendo ainda hoje 

reconhecidos como os dois mais importantes artistas cerâmicos do século XIX. Por 

oposição encontravam-se os que o autor considera meros copiadores de um gosto 
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 Um dos principais azulejadores deste período; genro de Pereira Cão, a sua principal obra é o 

monumental conjunto do Pátio dos Canhões, no Museu Militar de Lisboa; é igualmente diretor da 

Fábrica Montargila aquando da elaboração do presente panfleto. 
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 J. E. Victoria Pereira, Exposição de Azulejos e Faianças Artísticas da Cerâmica Montargila (Lisboa: 

Montargila, 1925), 1; 
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 Armando Vieira Santos cit. João Barreira, Arte Portuguesa, ([s.l]: Edições Excelsior, [s.d]), [s.p]; 
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ultrapassado: “Pereira Cão inspirou-se nos modelos antigos e Jorge Colaço enveredou 

decididamente pela Pintura de carácter histórico, contribuindo ainda mais para 

desvirtuar a autêntica finalidade decorativa própria dos azulejos; à sombra da sua 

influência prosperou um género de pintura sobre azulejos pretensiosamente naturalista, 

que aplicada em silhares, painéis e “registos” de gosto duvidoso, passou a constituir a 

decoração obrigatória de inúmeros edifícios públicos e particularmente 

contemporâneos. [...] [Sobre Colaço escreve ainda que, devido ao facto de] ser muito 

mais pintor do que decorador [...] [,as tentativas para renovar a azulejaria portuguesa 

fracassaram, visto que] em vez de inspirar-se nos belos padrões de puro sentido 

ornamental dos séculos XVII e XVIII preferiu inspirar-se nas grandes composições 

historiadas setecentistas, sobretudo aquelas onde predominam os elementos plásticos 

próprios da Pintura.”
71

 

 

Através do exemplo destas duas visões opostas é possível encontrar uma 

sociedade portuguesa dividida entre uma fação mais progressista e outra claramente 

mais conservadora. O grande fosso social, cultural e artístico, cerne de um “Manifesto 

Anti-Dantas” que colocava o dramaturgo à cabeça da geração conservadora, não sendo 

já tão profundo, continuava a existir. 

 Numa primeira fase, o distanciamento temporal acabaria por não lhe ser 

igualmente benéfico, escrevendo a este propósito Santos Simões, em meados do século 

XX, que “nos últimos decénios procurou-se reabilitar o modesto quadrado de argila e 

Rafael Bordalo Pinheiro ainda tentou vagamente restaurar-lhe a aplicação ornamental. 

Mas era tarde e a tradição perdera-se. Pereira Cão voltou-se para a inspiração servil 

do azulejo antigo e na sua esteira seguiram outros copistas num movimento de 

metempsicose artística. Jorge Colaço rodeia a dificuldade técnica usando a pintura 

directa no azulejo vidrado e enche Portugal de composições cenográficas e alegóricas 

de diminuto valor decorativo, explorando a veia do “patriotismo” retrospectivo que é o 

tema obrigatório para a geração dos centenários camonianos, henriquinos e da Índia, 

quando com os olhos postos no que fomos se escreve, se pinta e se vive, desprezando a 

afirmação de presença. O prolongamento desta época devia produzir o corolário 

popular e etnográfico e, então, veio a moda “à antiga portuguesa”, arquitectada sobre 

pretensos tradicionalismos que nunca existiram e dando origem a um novo – velho 
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estilo pires de beirados arrebitados e vasinhos nas janelas. O azulejo dócil e obediente 

passou a enfeitar as entradas dos alpendres em registos baratos, com pastorinhos e 

leiteiras, copiando litografias de cordel, com versos convidativos, ou enfeita os cais das 

estações de comboios, onde se reproduzem postais de turismo de gosto duvidoso.”
72

 

 

Só em finais de novecentos, o azulejo revivalista de índole 

naturalista/historicista passaria a ser alvo de novos estudos, que o conseguiram ver de 

forma objetiva já sem os constrangimentos que a ausência do distanciamento temporal 

provocava. O seu estudo e interesse da historiografia continua, ainda assim, a ser 

comummente preterido em prol da azulejaria de cariz modernista vigente a partir do 

início da segunda metade do século, sendo-lhe dado, em muitos casos, um mero 

destaque de nota de rodapé no contexto da história do azulejo português.  
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Parte II 

 

 

- Azulejaria Ferroviária, cronologias 

 
(1905) Porto-São Bento: azulejos artísticos de Jorge Colaço – a génese de uma nova 

tendência 

 

O primeiro troço da ferrovia em Portugal, inaugurado em 1856 ligando Lisboa e 

Carregado, foi inserido num mais vasto projeto de uma linha que deveria ligar a capital 

ao Porto. Nos vinte anos seguintes as obras estiveram em curso, assistindo-se a uma 

abertura faseada dos troços e à concretização da ligação direta entre a Estação de Santa 

Apolónia (em Lisboa) e a Estação das Devesas (em Gaia) em 1864. Embora curto, o 

trajeto de Gaia até à Estação da Campanhã, no Porto, só seria concluído e inaugurado 

em 1877 uma vez que implicava o adicional esforço da transposição do Rio Douro, 

ultrapassado com a construção da Ponte D. Maria Pia.  

Aquando do estudo da localização da estação portuense, término da Linha do 

Norte, foi colocada a hipótese de levar o comboio até ao centro da cidade, construindo-

se uma estação junto do Mosteiro de São Bento da Avé-Maria. Mesmo depois da 

escolha recair sobre a Campanhã, manteve-se a vontade na construção de uma estação 

central, típica das grandes cidades europeias, saindo da pena de Emídio Navarro (1844-

1905), Ministro das Obras Públicas no final da década de 1880, a autorização da 

construção de um complexo troço de ligação da Campanhã a uma área mais nevrálgica 

do Porto. Esse troço contava com diversos entraves, nomeadamente o elevado custo 

(advido da escavação de um túnel com cerca de 2,7kms de comprimento no subsolo 

granítico da cidade) e a não existência de um espaço capaz de albergar um terrapleno 

onde uma nova estação pudesse ser construída, (na localização pretendida existia apenas 

um pequeno espaço disponível na cerca do referido convento). Assim, e não obstante se 

ter envidado esforços na salvaguarda do convento, qualquer proposta no sentido de 

evitar a sua destruição (total ou parcial) revelou-se demasiado onerosa, pelo que em 

1888 foi ordenada a destruição do edifício e sua igreja
73

. 

Com o adiantado das obras de abertura do túnel, em 1893 foi estabelecida a 

construção de uma estação provisória, que, inaugurada em 1896, se revelou demasiado 

exígua para o movimento desde logo evidenciado. Essa infra-estrutura correspondia 
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apenas a uma pequena parcela do que deveria ser o edifício final, cujo início da 

construção só se daria em 1903
74

, aproveitando-se a presença do Rei D. Carlos (1863-

1908) na cidade para a colocação simbólica da primeira pedra.  

   Para a construção de São Bento, aquela que seria a Estação Central da cidade, 

escolheu-se o mais conceituado arquiteto portuense à época, José Marques da Silva 

(1869-1947). “Hesitava-se entre a construção de um edifício só para o serviço 

ferroviário, e a adaptação da parte do andar superior à estação central dos serviços 

telégrafo-postais. Depois de multiplicados estudos, optou-se pela primeira solução. 

Só em 1903 foi aprovado o projecto definitivo do edifício em forma de U, sendo 

os dois torreões laterais destinados aos serviços de partida e chegada e ligados por um 

vestíbulo entestando com a estreita plataforma do topo que ligava entre si as três 

longitudinais. Nos dois torreões laterais havia andar nobre destinado às repartições do 

Minho e Douro. Uma grandiosa marquise central cobria as vias e as plataformas […] 

havia sido aprovado em 1903 o projecto do edifício de passageiros, sob reserva de 

modificação da fachada principal, demasiadamente ornamentada e na qual tinha lugar 

a singeleza das linhas e a sobriedade dos ornatos”
75

, claramente tributárias da escola 

francesa, muito patente nas suas obras. 

 

Inaugurado apenas em 1915, este edifício encarna o espírito oitocentista presente 

em algumas estações de caminho-de-ferro, nas quais – por terem um cariz 

eminentemente utilitário e ligado ao progresso e à tecnologia – encerravam em si dois 

mundos distintos, duas peles: se no exterior o edifício poderia ter um aspecto sóbrio ou 

exuberante (destacando-se nesse contexto a londrina St. Pancras ou a lisboeta Estação 

Central do Rossio), o interior era constituído por um esqueleto de ferro – um material 

não nobre, mas que ali aparecia descaradamente à vista de todos e à vista de todos era, 

em tal contexto, tolerado. A estação de São Bento apresenta igualmente essa marca, 

embora vincada de modo e espírito diferentes, mas com resultados práticos semelhantes: 

ao invés de se encontrar um vestíbulo frio, revestido a pedra que se pudesse coadunar 

com a fachada solene tributária dos preceitos academistas de Marques da Silva, 

encontrava-se afinal um interior forrado a azulejos, material que se havia limitado ao 

exterior dos edifícios durante grande parte de oitocentos. A primeira nota dominante da 
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integração dos azulejos no grande vestíbulo da estação é a sensação de esmagamento 

provocada pelo impacto do integral revestimento azulejar de todos os panos de parede. 

Não sendo um dado particularmente inovador na arte portuguesa, apresenta no entanto 

um carácter de rutura provocado pelo contexto (este tipo de grande panos integralmente 

azulejados era, até então, quase exclusivo dos interiores das igrejas, contrastando com 

os edifícios civis onde os painéis tendiam a ser a meia-parede) e pelo próprio tempo 

(numa época em que a utilização do azulejo no interior começava a ser redescoberta – e 

de uma forma tímida -, o forro integral de uma grande área prima pelo carácter de 

exceção).  

A escolha desta proposta ter-se-á limitado a uma mera questão de gosto estético, 

assumindo-o o próprio Eng. Fernando de Sousa
76

, mentor da encomenda, como sua a 

escolha tanto do artista como do revestimento: “ao tempo havia sido aplicada na 

Escola Médica de Lisboa a ornamentação de paredes interiores com retábulos de 

azulejos, em que o distinto pintor Jorge Colaço afirmava com crescente notoriedade a 

fecundidade do seu talento e a variedade das suas aptidões artísticas. Pouco a pouco se 

aproximara nas suas obras do tom inimitável dos nossos antigos azulejos que dão um 

encanto indefinível às edifícações do século XVIII. No grande Hotel do Buçaco mais se 

afirmavam os seus progressos. 

Ocorreu-me, por isso, em 1905, a ideia de fazer do vestíbulo da estação do 

Porto uma obra de arte única no seu género, em que todas as paredes compreendidas 

entre as cantarias ostentassem […] azulejos artísticos.”
77

 

Começava-se então a enraizar um novo gosto
78

 e Jorge Colaço, fruto dos dois 

bons cartões-de-visita que constituíam os trabalhos mencionados por Fernando de 
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 Fernando de Sousa (1855-1942) “seguiu a carreira militar atingindo em 1897 o posto de tenente-
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Sousa, emergia como o artista maior dessa nova arte, que se inseria no caráter de um 

romantismo-tardio que se teimava em manter. Nesse contexto importará destacar a 

figura de Alfredo Vieira Pinto de Villas-Boas (1860-1926), 1º Conde de Paçô-Vieira (à 

época Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria do Governo de Hintze 

Ribeiro), a quem Colaço pede ajuda para a “revitalização” do azulejo, a este pedido 

acedendo ao tornar possível a encomenda da Escola Médica de Lisboa e do Grande 

Hotel do Buçaco (1904-1906)
79

 que se constituíram nas primeiras grandes encomendas 

do artista e no grande e definitivo impulso para a sólida carreira que o haveria de tornar 

unanimemente no mais importante ceramista português da primeira metade do século 

XX. Como Ministro das Obras Públicas e no contexto descrito, Paçô-Vieira terá também 

tido profunda influência na construção da Estação de São Bento e da concretização do 

plano gizado pelo seu conselheiro para a execução de mais um conjunto monumental da 

pena de um artista que, parece passível de se afirmar, ser seu protegido. 

 

Aceite o convite
80

, a Colaço foi proposto um programa iconográfico rígido onde 

constavam “formosas paisagens da região, quadros pitorescos de costumes populares, 

factos gloriosos da história regional, como era próprio do átrio de um caminho de 

ferro, abundantes como nenhum em atractivos para o excursionismo. Num grande friso 

seriam evocadas as diferentes fases da viação através da História.”
81

 Este último friso 

enquadra-se numa nova tendência, que se começava a enraizar e seria perpetuada nas 

décadas seguintes, a da transposição para o azulejo de uma temática relacionada com as 

funcionalidades/implantação do edifício em causa.
82

 Esta tendência, provavelmente 

iniciada por Ferreira das Tabuletas na fachada da Fábrica Viúva Lamego, ao Intendente, 

é seguida por Colaço na Escola Médica de Lisboa
83

, onde representa temáticas alusivas 

à Medicina (Ambroise Paré e a Medicina Militar, João Semana, A Rainha Santa Isabel 

tratando os Leprosos, A Rainha D. Amélia no Dispensário de Alcântara e Estudo 

Afugentando a Magia e a Superstição) e no Palace Hotel do Buçaco, com a execução de 

um conjunto com cerca de uma dezena de painéis alusivos à Batalha do Buçaco (em 
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 Cf. Conde de Paçô-Vieira, Azulejos de Collaço [Porto: Imprensa Portugueza, 1916]. 
80

Ainda que o projeto do programa azulejar tenha sido apresentado e aprovado em julho e agosto de 1905,  

só em janeiro de 1906 a verba para a sua execução foi cabimentada, tendo o artista iniciado a sua obra 

de seguida (cf. “Há 50 anos”, Gazeta dos Caminhos-de-Ferro, 1 de março de 1965, nº 1853, 503-505). 
81

 J. Fernando de Sousa, op.cit, p. 8; 
82

 Algo que ocorria principalmente na pintura. 
83

 Ainda que, com naturais distâncias programáticas, parece admissível inserir neste contexto os dois 

painéis que Pereira Cão elabora para a Igreja do Convento da Madredeus (1884-1886), reproduzindo 
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1810, no contexto da terceira invasão napoleónica), seus episódios mais marcantes e 

intervenientes. Esta realidade seria replicada por outros artistas noutros edifícios, dos 

quais se destacam, a Galeria dos Passos Perdidos do Conservatório Nacional (1915-

1930, da autoria de António Quaresma a partir de cartões de Alberto Souza, 

representando algumas das mais famosas peças da história do teatro português)
84

 o 

Hospital Militar de Lisboa (da década de 1930, da autoria de Eduardo Leite, com 

temática alusiva à construção do edifício e à cirurgia em diferentes momentos da 

história) e o Pátio dos Canhões no Museu Militar de Lisboa (década de 1940, da autoria 

de Vitória Pereira
85

 com temas alusivos a algumas das mais importantes e famosas 

batalhas portuguesas e seus intervenientes)
86

.  

 

8 – Frei Luís de Sousa (conjunto azulejar do Conservatório Nacional 

de Teatro (Museu Nacional do Azulejo. MNAz.inv.8921) 

 

 

9 – Painel alusivo à cirurgia contemporânea 

(Hospital Militar de Lisboa) 
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A 31 de julho de 1905, o ceramista apresenta os esboços, aprovados pelo 

Conselho de Administração cerca de três semanas depois. O principal problema que 

poderia ameaçar a concretização deste ambicioso projeto parecia ser o elevado valor que 

o revestimento dos 551m2 de azulejos artísticos acarretava, originalmente fixado em 22 

contos, (baixaria depois para 20 contos, por iniciativa do próprio Colaço), 

correspondendo ainda assim a quase 10% do custo total da estação e a cerca do triplo do 

valor original previsto para a decoração do espaço. Ainda assim – e não isento de 

polémica – o orçamento é aprovado a 10 de janeiro de 1906 pelo que Jorge Colaço pôde 

então dar início à maior e mais importante encomenda da sua carreira: “os quadros 

eram examinados, logo que ele os pintava e antes de serem fixados pela acção do fogo. 

Depois de prontos [e já que as obras da estação ainda decorriam, não sendo por isso 

possível a sua colocação imediata], mais garantida estava a sua conservação até ao 

assentamento, fazendo depositário deles o pintor, ao qual se abonava uma parte do 

custo, em vez de os sujeitar aos azares da armazenagem na estação do Porto”.
87

 

Devido a alguma desconfiança e má vontade de alguns sectores pela quantidade de 

dinheiro gasta, o processo não se afigurou simples e reflexo disso é o facto de, não 

tendo outro motivo com que objetar, a comissão de sindicância encarregue da 

verificação das obras ter estranhado e relatado o mencionado facto de Colaço ficar 

temporariamente com os azulejos em sua posse.
88

 

   Segundo descrição de Fernando de Sousa (em data pouco anterior à 

inauguração da estação), “o vestíbulo é um pouco extenso e alto, mas um pouco estreito, 

circunstância desfavorável à perspectiva [mede 42 metros de comprimento por 14 

metros de largura]. O tecto, ultimamente estucado, com molduras sóbrias mas vigorosas 

e de alto relevo, colorido num tom bem escolhido, é digno do conjunto, sem 

intemperanças de ornatos, nem arrebiques historiados. Não destoa, nem distrai. 

O soco, a cimalha, cordões, pilastras, ombreiras a arquivoltas de granito 

dividem as paredes em retábulos de forma e dimensões variadas e constituem a severa 

moldura dos quadros de azulejos.”
89

 

Embora a disposição dos azulejos no espaço concorra para uma leitura primária 

na horizontal (devido à existência de três frisos policromos que coroam a composição a 

toda a largura do vestíbulo), um olhar mais atento demonstra uma clara divisão 
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iconográfica por paredes: as laterais apresentam composições históricas; a que dá acesso 

à gare tem um conjunto de composições de cariz paisagista/pitoresco, enquanto que nos 

estreitos panos existente na interior da fachada principal, encontram-se representações 

alegóricas (Comércio, Belas-Artes, Literatura, Música, Agricultura e Indústria nos 

extremos e as Quatro Estações ao centro). Não obstante o facto de esta última temática 

ser claramente tributária de uma temática azulejar do segundo quartel do século XVIII e 

da segunda metade de oitocentos, o tratamento dado à roupagem bem como a paleta 

utilizada aproxima a composição dos preceitos Arte Nova que começavam a despontar à 

época. 

A composição é encimada, a toda a volta, por três frisos. O cimeiro e o inferior 

limitam-se a um mero padrão de repetição (que Maria Helena Souto refere como sendo 

a evocação das folhas das árvores da região
90

), localizando-se entre estes a 

anteriormente mencionada faixa policroma com a representação da evolução dos 

transportes em Portugal, “desde os tempos mais remotos até à actualidade, em 

pitorescas cenas figuradas com propriedades históricas, [desde a “carruca”, “pilentum” 

e “quadriga” romana, liteiras com gelosia, coches, seges, malapostas,] [...] concluindo 

com carros e figurantes engalanados à espera da passagem do primeiro comboio que 

fez a ligação a norte do rio Douro, do Porto a Braga”
91

, a 20 de maio de 1875.  

 

10 – Friso (pormenor) 

 

    A composição é elaborada, não por secções 

independentes, mas como um enorme friso 

contínuo com mais de uma centena de metros e 

cujos elementos fazem parte de uma grande 

procissão, cujo fim simbólico é o que concorre 

para a construção daquele edifício. Este friso poderá ter uma importância maior do que 

aquela que a historiografia lhe atribui, pois terá sido o primeiro grande conjunto azulejar 

policromo
92

 da azulejaria historicista portuguesa. 
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 Cf. Maria Helena Souto, Permanências e modernidades na azulejaria portuguesa nas primeiras décadas 

do século XX. Azulejaria ecléctica, historicista e Arte Nova”, A Cerâmica Portuguesa da Monarquia 

à República. Lisboa: Museu Nacional do Azulejo, 2010. 
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 Fausto S. Martins, Azulejaria Portuense: história e iconografia (Porto: Inapa, 2001), 102. 
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 Já antes Colaço havia usado as cores de baixo fogo, mas apenas aplicadas na moldura; pela primeira 

vez aqui essa aplicação estende-se à reserva, onde a acção principal decorre; 
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No nível intermédio, num dos panos laterais do vestíbulo, do lado da Rua da 

Madeira (lado esquerdo visto na perspetiva de quem entra no espaço a partir da rua), 

encontra-se uma representação do Torneio de Arcos de Valdevez, que teve lugar nas 

margens do Rio Lima em 1140 entre cavaleiros portugueses e leoneses. Nesta 

composição, Colaço tomando o rio como local central e através dele perspetivando a 

ação, organiza no primeiro plano uma cena cujo elevado sentido de movimentação é 

fruto do tratamento dado ao grupos de combatentes, aumentado esse efeito pelas linhas 

perpendiculares e oblíquas das lanças dos cavaleiros e de alguns cavalos que se 

distinguem na mole onde se chega mesmo a perder a vista, mas nunca o entendimento 

da cena. “Seguindo o exemplo de outros artistas, aproveita a cena bélica para 

evidenciar o tratamento dos escorços das figuras e dos animais abatidos.”
93

 A gradação 

da cor parece ter especial importância na definição dos espaços, apresentando os 

cavaleiros mais próximos (do lado esquerdo da figura) uma cor mais carregada, que 

naturalmente exalta a sua presença e entrada em cena.  

   No nível inferior
94

, representa-se Egas Moniz Apresentando-se, com a Mulher 

e os Filhos, ao Rei de Leão, célebre cena da história portuguesa, decorrida no palácio do 

rei em Toledo, na qual o aio de Afonso Henriques, de corda ao pescoço, se entrega a si e 

à sua família a Afonso VII, Rei de Leão e Castela, por não ter cumprido a sua palavra. 

No primeiro plano da imagem, encontra-se à esquerda o rei, detendo-se à sua frente, 

Egas Moniz de pé, com a respetiva família de joelhos, numa atitude suplicante: “pese, 

embora, o número elevado de personagens presentes, a atenção centra-se nas duas 

figuras do rei e de Egas Moniz, separados por uma distância protocolar, mas unidos 

pela troca fixa de olhares.
95

 O rei apresenta-se sentado no seu trono, numa posição 

ligeiramente diagonal, com as insígnias do poder real: a coroa e a espada. Egas Moniz, 

de pés descalços e com uma corda ao pescoço […] mostra-se reverente, oferecendo a 

vida com preço do seu perjúrio.”
96

 Colaço, mais uma vez mostra-se exímio na questão 

perspética, ao abrir planos sucessivos para lá dos arcos do palácio dando assim uma 

noção de um imenso aglomerado de pessoas em torno do edifício, bem como no 

                                                 
93

 Fausto S. Martins, op.cit, 96. 
94

 As composições inferiores apresentam cerca de um terço do tamanho das superiores. 
95

 O facto de Egas Moniz olhar Afonso VII nos olhos parece ser o mais forte e significativo dado da 

composição. Noutras obras com a mesma temática (como o estudo que Miguel Ângelo Lupi faz em 

1865 e o desenho de Roque Gameiro em Quadros da História de Portugal), Egas Moniz surge de 

cabeça baixa, em posição submissa. Ao invés, na composição de Colaço, a submissão dá lugar a um 

sentimento de grande dignidade. 
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 Fausto S. Martins, op.cit, 96-97. 
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tratamento de luz
97

. 

Do lado da Rua do Loureiro (lado direito), encontra-se representada, na parte 

superior, a Entrada de D. João I para Celebrar o seu Casamento com D. Filipa de 

Lencastre. Apesar de só se poder verdadeiramente dividir a cena em dois planos, 

Colaço, usando de um interessante artifício no qual aproveita o espaço natural (todos os 

painéis deste nível são cortados pelo topo do vão das portas que se rasgam na totalidade 

das paredes do vestíbulo) para introduzir um terceiro plano dissimulado, no qual 

representa o chão coberto de pétalas. No plano imediatamente seguinte 

(verdadeiramente o primeiro, contemplando também as ditas pétalas), desenrola-se a 

cena, onde é possível distinguir, a cavalo, as figuras do rei (proveniente do Convento de 

S. Francisco) e da futura rainha, vinda dos Paços do Bispo onde havia pernoitado. Para 

esta representação, Colaço inspira-se de forma quase fidedigna na Crónica de D. João I 

de Fernão Lopes, sendo prova disso a presença do bispo de Braga, que leva pela rédea o 

cavalo de Filipa de Lencastre. A acompanhar o cortejo, algumas dezenas de figuras, 

inteligentemente dispostas de modo a evitar os referidos confrangimentos provocados 

pelas cantarias dos arcos que cortam o plano longitudinal da superfície. A cena 

apresenta, num plano secundário, um enquadramento arquitetónico, podendo-se 

distinguir à esquerda a Porta da Vandoma (por onde o cortejo havia entrado pouco 

antes) e o edifício da Sé, onde a cerimónia decorreria pouco depois. 

 

11 – Infante D. Henrique na Conquista 

de Ceuta (pormenor) 

 

 

  No nível inferior localiza-se um 

painel alusivo ao Infante D. 

Henrique na Conquista de Ceuta, 

a 21 de agosto de 1415. Tal como 

no do Torneio, a noção de 

movimento é exaltada pela introdução de linhas horizontais, que contrastam com a 

posição vertical e dominante da figura do Infante D. Henrique. Outro contraste na 

composição é dado pela contraposição entre a figura que jaz aos pés do Infante e a 
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 Característica que será patente ao longo de toda a sua carreira atingindo um dramatismo exacerbado na 

composição que elaborou para a Capela dos Fradelos, também no Porto, nos anos 20/30. 
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bandeira das quinas, o mais marcante elemento da composição. Igualmente de realçar “o 

cuidado do artista em marcar as diferenças entre os dois exércitos, quer através das 

vestes, quer pelos símbolos heráldicos das bandeiras, quinas e crescentes, sem esquecer 

o pormenor da identidade local da paisagem marroquina com as casas de adobes e as 

palmeiras. Revela, uma vez mais, o gosto das representações escorçadas, de tal forma 

que o cavalo morto, no primeiro plano, evoca, necessariamente, a Batalha de São 

Romano de Paolo Ucello.”
98

 

 

Para a grande parede voltada para a gare foram escolhidos motivos de caráter 

religioso, etnográfico e paisagístico, com intencional ligação ao percurso das linhas do 

Douro e Minho. Sendo este o maior pano de todo o vestíbulo, comporta dois painéis de 

grandes dimensões na parte superior (Procissão de Nossa Senhora dos Remédios e 

Romaria de São Torcato) e alguns mais pequenos na zona inferior que aproveitam o 

pouco espaço disponível entre os vãos das entradas que dão acesso à gare. 

 

Deste conjunto destaca-se a Procissão de Nossa Senhora dos Remédios, 

estrategicamente colocada próximo do painel do Torneio de Arcos: o buliço da grande 

cena de luta do torneio disposto perpendicularmente transforma-se subitamente numa 

sensação de elevação, provocada pela religiosidade da cena, exaltada principalmente 

pelo branco das vestes das crianças 

posicionadas em primeiro plano, 

únicos personagens da composição 

que olham diretamente para o 

espectador, como que arredadas de 

toda a cena que as rodeia. Fausto 

Martins considera que estas figuras, 

pela inexpressividade da sua 

representação bem como pela 

deficiência patente na sua proporção, 

possam ter sido pintadas por 

colaboradores do mestre a partir de 

                                                                                                        11 – Procissão de Nossa Senhora dos Remédios                    

                                                                                                                 (pormenor) 
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53 

 

 

cartões seus.
99

 Colaço, mais uma vez de forma inteligente concebe a cena num plano 

oblíquo – motivo pelo que as mencionadas crianças se encontram na parte inferior 

esquerda da composição - de modo a que o vão da porta provoque o menor transtorno 

possível na composição. Mais do que em qualquer outra composição, denota-se aqui o 

traço firme característico da pintura a óleo. De novo a gradação de cores apresenta um 

papel importante na composição, com a existência de um tom mais claro na diagonal 

por onde a procissão decorre, contrariando as cores mais escuras da vegetação à 

esquerda e das vestes das personagens no canto inferior direito. 

             Pela escala mais reduzida, localização no espaço (maioritariamente ao nível do 

olhar do passageiros) e principalmente iconografia e forma de representação bucólica 

das cenas, as composições secundárias localizadas nessa parede prefiguram-se como as 

únicas passíveis de ser lidas como inspirações para as composições típicas das estações 

ferroviárias das décadas seguintes. Nelas são representados tópicos minhotos (ainda que 

alguns de forma mais óbvia que outros) passíveis de serem divididos em quatro grandes 

áreas temáticas: feiras, festas e romarias
100

 (Feira do Gado, Promessa e Assadeira de 

Castanhas), atividades quotidianas (Fonte Milagrosa), cenas de trabalho (Vindima de 

Enforcado, Condução do vinho do Douro, Ceifa) e paisagística (Azenha do Rio Douro), 

todas elas amplamente replicadas nas décadas seguintes em estações de norte a sul de 

Portugal. 

 

Tendo tido grande impacto na sociedade e meio artístico da época, o conjunto 

azulejar de São Bento ajudou em definitivo a enraizar o novo gosto e a abrir caminho 

para futuros programas similares.  

Ainda que se constitua, pelo menos em projeto, como o ponto de introdução do 

azulejo na decoração das estações ferroviárias portuguesas, o facto de possuir 

características absolutamente díspares e isoladas das demais impede de se afirmar como 

preconizadora ou justificativa para tudo o que haveria de ser elaborado neste contexto 

nas décadas seguintes. Constitui-se primeiramente como uma obra de autor, estando 

bastante mais próxima das obras que Colaço coevamente executava (programas de 

grandes dimensões, de temática historicista associada ao âmbito/região do edifício) do 
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 Cf. Fausto S. Martins, op. cit. 
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 Inserindo-se igualmente neste campo os mencionados painéis alusivos à Procissão de Nossa Senhora 

dos Remédios e Feira de São Torcato. 
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que da decoração aplicada, futuramente, em qualquer outra estação. A própria dimensão 

(muito superior em número de azulejos e área coberta do que qualquer outro
101

) e 

localização do programa (único elaborado para o interior do edifício) aliadas à forma 

como as temáticas historicistas se sobrepõem às etnográficas/turísticas constituem-se 

como caso ímpar em toda a rede ferroviária portuguesa. 

No entanto a profundidade dos pontos de contacto da vertente etnográfica da sua 

iconografia com as de muitas outras estações aponta para a inauguração, na estação 

portuense, de uma nova tendência ampla e assumidamente replicada na rede ferroviária 

portuguesa. 

São Bento é, portanto, um caso único no contexto da azulejaria ferroviária 

portuguesa, por toda a distância que reserva em relação às demais estações. Terá 

naturalmente estado na mente dos encomendadores de projetos azulejares futuros nesse 

contexto, possivelmente na hora de procurar dar às suas estações um cunho artístico, à 

escala, mas não necessariamente no programa ou na forma de o executar. 
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 A Estação de São Bento conta com cerca de 20.000 azulejos (cf. “Azulejos da Estação de S. Bento 

restaurados ao pormenor”, Jornal de Notícias, 26 de agosto de 2010). Ao invés, pegando a estação do 

Pinhão - que com 24 painéis pode ser considerada como uma estação com um programa azulejar 

acima da média – tem 3047 azulejos (cf. “Os 24 painéis de azulejos da Estação do Pinhão vão ganhar 

novo brilho”, Diário de Notícias, 10 de janeiro de 2011). 
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(1914-1919) Primeiros Programas. Granja, Aveiro e Ovar 

 

A década de 1910 iniciou-se sem que qualquer painel azulejar decorativo tivesse 

sido colocado nas estações da rede. Não obstante o entusiasmo provocado na sociedade 

artística da época, as obras em São Bento arrastaram-se no tempo, pelo que os azulejos 

de Jorge Colaço se mantiveram quase uma década guardados e prontos a colocar no 

grande átrio de entrada. De acordo com o artigo Efemérides da Gazeta dos Caminhos-

de-Ferro de 1 de abril de 1939 (nº 1231)
102

, apenas em 1914/1915 tal realidade se 

concretizaria, num processo também ele inexplicavelmente moroso: “1 de Março de 

1914 – Vão ser colocados para revestimento do vestíbulo da estação do Pôrto, os 

painéis de azulejos pintados pelo grande artista Jorge Colaço”
103

, referindo a mesma 

publicação que a 16 de novembro do mesmo ano se encontrava “em via de conclusão a 

estação do Porto. Presentemente conclui-se o tecto e o vestíbulo, para depois ali se 

proceder à colocação dos painéis de azulejos, que, como se sabe, são do distinto artista 

Jorge Colaço”
104

. Assim, a Gazeta só noticiaria a colocação dos painéis através de um 

extenso artigo assinado pelo Conselheiro Fernando de Souza no número de 01 de março 

de 1915 que, considerado pelo próprio como uma “rápida resenha da acidentada 

história [da construção do edifício, se inicia com a menção de que se encontra] enfim 

quase concluída a estação do Porto, em cujo vestíbulo se estão colocando os quadros 

de azulejos pintados pelo eminente artista Jorge Colaço.”
105

 

Assim, e de acordo com o mencionado artigo, não obstante o facto de os painéis 

para o vestíbulo da Estação de São Bento terem sido inequivocamente os primeiros a 

serem encomendados e executados, não foram os primeiros que o público conheceu, 

cabendo essa honra ao que foram colocados numa estação a cerca de uma dúzia de 

quilómetros a sul, servindo a estância balnear da Granja, cujas obras se encontravam já 

concluídas em novembro de 1914
106

. 
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 Durante grande parte das edições de 1939, a Gazeta dos Caminhos-de-Ferro incluiu artigos onde eram 

transcritos excertos de notícias escritas na publicação entre 1888 e 1938. 
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 “Efemérides”, Gazeta dos Caminhos-de-Ferro, 1 de abril, 1939, nº 1231. 202.  
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 “Efemérides”, Gazeta dos Caminhos-de-Ferro, 1 de abril, 1939, nº 1231. 202. 
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 “Efemérides”, Gazeta dos Caminhos-de-Ferro, 1 de abril, 1939, nº 1231. 203.  
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 Segundo artigo da Gazeta dos Caminhos de Ferro de 01 de outubro de 1914 as obras encontravam-se 

praticamente concluídas. Na edição de 16 de novembro é referido que as mesmas estava já 

“concluídas”.  
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Pequeno aglomerado de construções precárias no litoral do concelho de Gaia, a 

Granja tornou-se na primeira praia portuguesa dotada de uma estação ferroviária
107

 

quando a Real Companhia de Caminho-de-Ferro operou a sua construção em 1862.
108

 

Esta decisão deveu-se sobretudo à influência e pressão movidas por Fructuoso Ayres, 

dono de grande parte dos terrenos locais, de modo a conseguir ver satisfeita a sua 

pretensão na passagem do traçado da linha do Norte pela zona litoral do eixo Aveiro-

Gaia.
109

 “A inauguração do serviço ferroviário deu, a Fructuoso Ayres, o sinal de que 

devia começar a pôr em execução o seu vasto plano, bem gizado durante estes quatro 

anos: fazer das suas propriedades uma linda praia de banhos, tendo como coluna 

vertebral a linha férrea. E, assim, principiou por dividir o conjunto em dois quintórios, 

o do norte e o do sul, separados pelo caminho que vinha do Côrvo.” 
110

 

Em Portugal, a Granja constituiu-se assim como um dos primeiros casos de uma 

povoação que cresce e se desenvolve pelo e em torno do caminho-de-ferro. Nas duas 

décadas subsequentes à chegada do comboio, algumas das suas principais habitações 

foram construídas nas ruas e quarteirões em torno da linha férrea, concorrendo para 

tornar a pequena povoação na principal estância balnear do norte do país. A ela 

passaram a acorrer algumas das mais importantes e abastadas famílias portuguesas, às 

quais se juntava também uma não pouco significativa comunidade espanhola, 
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 “A vizinha Praia de Espinho, aquando da construção da linha do norte ate às Devesas, não fora 

contemplada com a paragem de comboios [tal só aconteceria em 1875]. […] Além disso, a Granja 

teve ainda outras vantagens, já que gozava de raros privilégios (com tudo aquilo que isso implicava 

em termos de prestigio, divulgação e reconhecimento da importância da recém-criada estação de 
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extraordinários para a Granja, requisitados em dias especiais. Parece então que, numa altura em que 

poucas garantias de sucesso estavam reservadas à Praia da Granja (dado, por exemplo, a 
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Douro e Figueira da Foz), a fixação e crescimento da Granja se processou da estação (e ao longo da 
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 Maria João Bastos da Cunha Gomes, Praia da Granja 1860-1950: Génese, Apogeu e Declínio de uma 

Estância Recreativo-Balnear [texto policopiado] (Porto: [s.n], 1998), 61. 
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 Ainda que a estação só tenha sido oficialmente inaugurada em 1863, estava em funcionamento 

experimental desde 19 de novembro do ano transacto, chegando a Linha do Norte às Devesas (Gaia) 

em julho de 1864.  
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 António Paes de Sande e Castro, A Granja de Todos os Tempos (Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia, 1973), 73. 
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afirmando-se a Granja “como aristocrática estância de vilegiatura do litoral noroeste 

português, com um carácter acentuadamente selectivo e elitista, semi-familiar […], 

fenómeno visível na forte segregação social e espacial.”
111

  

O rápido desenvolvimento da pequena estância, levou a que Ramalho Ortigão a 

incluísse, meritoriamente, na sua obra Praias de Portugal, datada de 1876, cuja 

caracterização é um fiel retrato do que a Granja se havia tornado em apenas uma 

década:  

 
A Granja é uma povoação diamante, uma estação bijou, uma praia de algibeira. Ao 

chegar tem a gente vontade de a examinar ao microscópio; ao partir apetece levá-la na mala, 

entre as camisas, como um sachet. 

Há poucos anos ainda, quando se abriu o caminho de ferro do norte, não havia uma só 

casa na actual povoação. As primeiras construções foram edificadas depois da inauguração da 

via férrea por um proprietário da visinhança, o snr. Fructuoso Ayres. 

As condições do lugar, a meia hora do Porto, à beira-mar, na orla dum denso pinhal, 

atraíram sucessivamente os banhistas e fizeram rapidamente da Granja o que ela é hoje: a mais 

graciosa, a mais fresca, a mais aceiada das estações de recreio de Portugal. 

Como não há no lugar população indígena, a Granja pertence exclusivamente aos 

banhistas. Quando estes, no mês de Novembro levantam os arraiais, a povoação desabitada é 

guardada apenas pelo banheiro, pelo padeiro e pelo tendeiro do sítio. 

De sorte que a Granja é verdadeiramente a coisa que o seu nome indica – uma espécie 

de quinta. 

Os banhistas poderiam mandar murá-la e pôr-lhe uma grade de ferro com o seu guarda-

portão que anunciasse os viajantes ou aceitasse os seus bilhetes de visita nos casos em que a 

população não quisesse receber. 

[…] Na Granja os banhistas não são somente os habitantes, em grande parte são 

proprietários das casas, são ao mesmo tempo os donos da povoação e representam nela a câmara 

municipal, o exército, a polícia, o escrivão de fazenda e a repartição das obras públicas. As 

despesas gerais, o club, a fonte, a igreja, o mercado, a rua, são mantidas pela comunidade, que 

se cotiza para este fim. Notável exemplo do princípio da descentralização na sua mais larga 

escala. 

Graças a este sistema de administração local, as ruas estão escrupulosamente aceiadas e 

não lhes falta senão uma coisa: um cinzeiro a cada esquina para se lançarem as pontas dos 

charutos. O aspecto do pequeno mercado, com o seu pavimento areado como um jardim e os 

seus pavilhõezinhos rústicos, inspira um receio: o de lhe poder cair uma nódoa. 

[…] Entre as mais recentes edificações sobresaem algumas casas lindíssimas, 

verdadeiros modelos do género, delineadas e executadas com o mais perfeito gosto. 

A concorrência dos banhistas na praia da Granja, cujo movimento pode ser actualmente 

orçado em cerca de trezentas pessoas, aumenta consideravelmente de ano para ano. 

[…] Os banhistas da Granja conhecem-se todos, apertam-se todos a mão, frequentam as 

casas uns dos outros, vivem finalmente em família. É tão agradável isto que custa às vezes 

suportar. 

[…] Na Granja desde que o banhista salta do vagon à gare, estreitado nos braços da 

colónia, até que salta da gare ao vagon, solto dos braços da mesma colónia, o seu destino 

impreterível, fatal, é viver ali simplesmente, agradavelmente, sem exigências de aparato e de 

luxo, saudavelmente, divertidamente, mas sempre – em família.
112
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Os autores que à época escreveram sobre a Granja foram consensuais quanto à 

enorme importância que o comboio teve no desenvolvimento da localidade. Num 

regime de quase exclusividade, manteve-se durante décadas como o seu principal meio 

de transporte, constituindo-se a estação não só como a grande porta de ligação da 

Granja ao mundo, mas principalmente o seu principal pólo de desenvolvimento, por ela 

chegando veraneantes, visitantes, mercadorias e notícias. 

De acordo com Maria João Bastos da Cunha Gomes existia, pelo menos desde 

1882, uma manifesta vontade de construir uma nova estação que, após um processo 

moroso, seria finalmente concretizada no decénio de 1890 (possivelmente na primeira 

metade
113

) com a edificação do novo edifício a escassas dezenas de metros a sul do 

primitivo. A construção desta nova infra-estrutura terá estado intimamente ligada à 

necessidade de resposta ao crescente número de passageiros na Linha do Norte (de que 

a ligação à Campanhã em 1877 terá sido a grande responsável) que levou a que diversas 

estações da linha fossem remodeladas ou construídas em terrenos próximos dos das 

anteriores. 

O novo edifício apresentava uma dimensão e configuração pouco comuns para a 

época,   com    uma  base   paralelepipédica   cujo  tramo   central  se   desenvolvia  em  

dois andares  (o  superior  esconso  com  janelas nas  suas  quatro  fachadas).  Ainda que  

estruturalmente  se  aproximasse  do  modelo-tipo  das  estações da  época, a profunda e  

 

 

12 -Antiga estação da Granja [s.d] 
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 Cf. António Paes de Sande e Castro, A Granja de Todos os Tempos [Vila Nova de Gaia: CM Vila Nova 

de Gaia, 1973]. 
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desnecessária inclinação dos telhados aliada ao esconso do piso superior dava ao 

edifício o aspeto de chalet, indo ao encontro da arquitetura de um significativo número 

de casas construídas na Granja no último terço de oitocentos.  

As diferentes imagens de época consultadas (fotografias e postais) são todas de 

uma fase em que a duplicação da linha (ocorrida em 1902) havia já sido efetuada, 

permitindo assistir à progressiva adição de infra-estruturas, nomeadamente o bloco dos 

sanitários (substituído em data posterior a 1935) e armazém (ainda existente). 

A falta de documentação relativa à Estação da Granja trunca o entendimento de 

todo este processo, nomeadamente no que concerne à execução das profundas obras de 

intervenção levadas a cabo no edifício na primeira metade da década de 1910, não tendo 

sido possível apurar ou compreender o motivo. Ainda que a intervenção o tenha deixado 

irreconhecível, percebe-se o aproveitamento da estrutura primitiva para o novo corpo 

central e o respeito pelos vãos originais nos dois pisos inferiores, concretizando-se a 

remodelação na adição de um segundo piso em todo o edifício e na construção de dois 

pequenos corpos laterais. Não obstante esta intervenção ter dado ao edifício maiores 

dimensões, melhores acomodações e uma linguagem completamente diferente (mais de 

acordo com outras estações da rede, construídas e a construir), retirou-lhe o caráter 

pitoresco e a componente de integração na envolvente. 

O edifício resultante das obras concluídas em 1914 chegou praticamente intacto 

à atualidade, constituindo-se como um volume paralelepipédico central com dois pisos e 

três tramos enquadrado por dois pequenos corpos laterais recuados, secundarizados pela 

sua menor dimensão e diferente decoração, com azulejos padronados azuis e brancos no 

piso térreo. Mais estreito e ligeiramente sobressaído em relação aos demais, o tramo 

central do volume maior marca uma dinâmica na fachada principal, destacando-se por 

ser o único com três aberturas em ambos os pisos, sobrepujadas por um tímpano 

azulejado de grandes dimensões, elemento meramente decorativo que se eleva e destaca 

na fachada. Toda esta configuração se reflete na existência de uma simetria perfeita no 

edifício, patente de modo diferente em ambas as fachadas. 

 

Ainda que arquitetonicamente a nova estação da Granja não se destaque das 

demais por nenhuma especial característica, marca o início do desenvolvimento de uma 

nova tendência decorativa azulejar nas rede ferroviária portuguesa. Por oposição aos 

azulejos de São Bento, que se constituiu como um balanço entre o trabalho clássico de 

Colaço e a tentativa de exploração da temática etnográfica e turística, na Granja optou-
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se por uma abordagem inovadoramente distinta. Abandonando a temática historicista, 

acentuou-se o erudito cariz turístico de São Bento, simplificando-o e assumindo-o 

plenamente. Ao invés de cenas de procissões e romarias sem nome que relevavam o 

caráter etnográfico em detrimento do turístico, na Granja representam-se 

fidedignamente alguns dos principais monumentos do país, todos enquadrados e 

descodificados por uma legenda inserida no painel, também em azulejo. Como um 

álbum fotográfico que se desfolha… 

 

                          13 - Fachada principal da                                                

Estação da Granja 

 

Reflexo de um estilo 

ainda em formação, a estação 

granjense apresenta uma 

decoração rica, porém 

incoerente, da autoria de Licínio 

Pinto e Francisco Pereira. Por 

contraposição ao piso térreo, 

onde todos os panos do grande 

volume central foram forrados 

por quase duas dezenas de 

painéis a azul e branco com 

paisagens e monumentos 

nacionais, no topo desenvolve-se 

a mais extraordinária e profusa 

composição azulejar Arte Nova de toda a rede.
114

 Nela se destaca, no topo do eixo 

central do edifício, o grande medalhão azulejado com inscrição do nome da estação. De 

irregular formato circular (15x15 azulejos, na zona mais larga da composição, 

correspondendo a cerca de 2x2m), apresenta uma rica paleta cromática (formada pelo 

verde e manganês das flores e o amarelo do fundo), com a palavra Granja, de forma 

estilizada, a azul sobre fundo branco numa cartela envolvida por motivos florais sobre 

uma grinalda que fecha a composição na zona inferior.
115

  

                                                 
114

 A par da estação de Chapa. 
115

 Segundo os desenhos técnicos consultados (ver imagens 91 e 92 do volume II), o projeto 
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Ainda que à época o revestimento a azulejo dos tímpanos dos edifícios fosse 

uma das tendências dominantes da azulejaria de fachada, foi, no entanto, a primeira vez 

que tal experiência foi realizada numa estação ferroviária portuguesa.  O próprio uso 

deste elemento arquitetónico para a identificação do nome da estação prefigura-se 

igualmente como uma nova e antagónica realidade quando comparada à das estações 

construídas no século XIX, nas quais o nome da estação era gravado nas paredes laterais 

dos edifícios.
116

 Esta nova tendência ainda que repetida, não encontrou particular eco 

nas estações azulejadas durante a centúria de novecentos, perdurando e reforçando-se o 

modelo oitocentista, com o nome das estações passando a figurar agora a azulejo 

(geralmente a azul sobre fundo branco), mesmo naquelas com decoração azulejar 

padronada. 

A parte superior do corpo central é integralmente percorrida por um friso que 

replica a paleta cromática do tímpano e, por comparação, do friso existente em São 

Bento que, numa leitura necessariamente forçada, poderá ser lido como inspiração. Mas 

ao invés de se constituir como uma 

sequência animada limita-se a 

reproduzir repetitivamente a imagem de 

um barco à vela, evocativo da posição 

geograficamente próxima da costa da 

Granja (a estação dista menos de uma 

centena de metros do oceano), 

reproduzindo quase fielmente o motivo 

de um azulejo  de  Licínio  Pinto  datado 

            14 – Friso  (pormenor)                               de 1912, atualmente nas reservas do Museu 

                                                       de Aveiro. Não foi, no entanto, possível 

compreender se esse painel foi executado como estudo para a estação ou se houve na 

Granja um reaproveitamento do motivo. O friso prolonga-se aos corpos laterais do 

edifício, com uma variação iconográfica resultante da substituição da embarcação por 

uma repetida representação floral (a de uma papoila
117

), já em plena conformidade com 

os motivos típicos dos frisos Arte Nova. 

                                                                                                                                               
originalmente contemplava um medalhão diferente, não totalmente azulejado. 

116
 Na verdade a Granja alia o novo e o antigo modelo, uma vez que ao medalhão azulejado da fachada 

principal acrescenta, também a azulejo, inscrição do nome da estação em ambas as fachadas laterais. 
117

 Pode-se encontrar um friso integralmente composto por papoilas na casa do comerciante A. L. Freire 

em Penela. 
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No piso inferior, as opções decorativas são distintas, tendo sido elaborados 18 

painéis que, seguindo o modelo do bilhete-postal amplamente divulgado desde o início 

do século XX, representam de forma quase fotográfica alguns dos principais edifícios 

portugueses, em tons azuis e brancos. As molduras exibem motivos florais simples que 

não perturbam a leitura dos elementos da reserva do painel nem a eles se tentam 

sobrepor. 

Na fachada principal distribuem-se painéis de grandes dimensões de alguns dos 

principais monumentos portugueses (Coimbra - Universidade, Castelo de Leiria, Cintra 

– Palácio da Pena, Palace Hotel Bussaco, Convento de Christo – Thomar e Cintra – 

Castelo dos Mouros) e de paisagens locais (Trecho da Ria de Aveiro, Estrada do 

Furadouro – Ovar, Moinho – Arredores de Aveiro
118

). A sua colocação no espaço parece 

não oferecer qualquer rígida interpretação iconológica, aparte do óbvio destaque dado à 

Universidade de Coimbra e ao Convento de Cristo de Tomar ao terem sido escolhidos 

para os panos de maiores dimensões.
119

 Esta fachada é a única das duas que também dá 

algum destaque a paisagens e aspetos locais, num total de quatro painéis, um em cada 

tramo lateral e dois no central. Esta opção pela colocação, na fachada voltada à 

povoação, de painéis com iconografia mais simples e imediata (cenas históricas e/ou 

paisagens locais) constituir-se-ia nas décadas seguintes como uma tendência, podendo 

ser interpretada como dirigida à própria população local e/ou um apelo à viagem nas 

cercanias dirigido ao viajante que, ao entrar no edifício da estação, deixa para trás a 

povoação por este servida. 

A fachada voltada ao cais, porta de chegada do passageiro que se apeia do 

comboio, apresenta maioritariamente painéis com representação de arquitetura 

monumental (dois painéis referentes ao Mosteiro da Batalha; Ruínas do Castelo dos 

Templários – Thomar; Ponte romana de Condeixa; Sé Velha de Coimbra, Palace Hotel 

do Bussaco; Torre de Belém, acrescentando-se também um de índole local e cariz 

radicalmente diferente dos demais: Avenida dos Cedros). 

Inserida na Linha do Norte, que ligava desde a década de 1860 Lisboa a Gaia, a 

representação iconográfica da estação da Granja é criteriosa, não se limitando a uma 

aleatória representação de monumentos nacionais. Percebe-se a opção por alguns dos 

                                                 
118

Arredada desta leitura encontra-se o painel situado mais à esquerda da fachada representando as 

azenhas do Rio Tâmega. 
119

 De referir que os maiores painéis apresentam uma dimensão entre duas e quatro vezes superiores aos 

do tramo central. 
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que se localizam em cidades/localidades servidas diretamente por esta linha (Coimbra, 

Leiria) ou nas proximidades destas, estando a apenas uma (rápida) mudança de comboio 

de distância (Tomar e Sintra), num leque de edifícios localizados em Coimbra ou a sul 

desta, dado que jamais deverá ser lido como mera coincidência. 

Não foi possível identificar a autoria da iniciativa da encomenda da decoração 

azulejar da estação granjense. No entanto uma leitura transversal dos factos permite 

abrir duas vias de estudo para possível posterior confirmação, a primeira baseando-se na 

possibilidade de, assente no ambiente de grande erudição e de uma quase auto-

sustentabilidade, a iniciativa possa ter partido da própria comunidade granjense 

(eventualmente da Assembleia ou de alguém em nome individual). Ao invés, parece 

igualmente possível que a companhia ferroviária, procurando aproveitar a notoriedade 

regional da Granja, tivesse (no seguimento do que havia sido feito quase uma década 

antes em São Bento) encomendado os painéis com objetivo de divulgar alguns dos 

principais pontos de interesse associados ao trajeto da Linha do Norte, via que parece 

mais facilmente justificar a escolha iconográfica. 

 

Para um mais vasto entendimento desta encomenda é necessário ter em conta a 

realidade azulejar aveirense, cidade que se afirmava no início do século XX, a par de 

Lisboa e Porto, como o maior centro produtor cerâmico português. Destacava-se nesse 

contexto a Fábrica Fonte Nova
120

, fundada em 1882 por Luís Melo Guimarães e 

Norberto Ferreira Vidal e onde foram produzidos os azulejos para a estação da Granja, 

pelos artistas cerâmicos Licínio Pinto e Francisco Pereira. A este propósito afirmou 

Joaquim de Vasconcelos que este “estabelecimento […] não tem pretensões; por 

enquanto está sondando o mercado, mas o que oferece à venda é bem feito, e vale o 

dinheiro que se pede. Além disso, em Aveiro não havia nenhuma fábrica apresentável, 

apesar das antigas tradições industriais da cidade.”
121

 Segundo Patrícia Sarrico, “a 

falta de operários especializados foi, durante muito tempo, um grave entrave para esta 

indústria a nível local [tendo sempre existido porém] […] uma grande mobilidade entre 

fábricas, e [sendo] […] comum, sobretudo [no caso d]os pintores, saírem para fundar 

as suas próprias fábricas.”
122

 De algum modo, esta realidade conheceria uma inversão 

                                                 
120

 Edificada no Largo da Fonte Nova (ao qual foi buscar o nome), extensão do antigo bairro das olarias, 

tendo começado a laborar em agosto de 1882. 
121

 Joaquim de Vasconcelos, Indústrias Portuguesas (Lisboa: Instituto Português do Património Cultural, 

1983), 104. 
122

 Patrícia Sarrico, Percurso do Azulejo de Fachada de Aveiro: Dinâmicas para a sua salvaguarda, [texto 
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com a criação, na última década de oitocentos, de uma escola industrial na cidade. 

A Fábrica Fonte Nova conhece, desde o seu início, um rápido florescimento, 

tendo-se atingido notoriedade essencialmente pela produção de cerâmica utilitária e 

azulejos, com principal destaque para a azulejaria de fachada padronada, tanto de 

estampilha como relevada. Recolheu um conjunto de prémios em exposições de 

cerâmica, tendo ela própria produzido, em 1892 e por ocasião do seu décimo 

aniversário, uma exposição que redundou num enorme sucesso, cujo eco na imprensa 

levou o nome da fábrica a novos mercados. 

Desde o início do século XX contava nos seus quadros com Licínio Pinto, um 

dos principais ceramistas aveirenses da primeira metade do século, que desenvolveu 

uma longa e prolífica parceria com Francisco Pereira, a ponto de todas as suas 

principais obras serem executadas nesse âmbito. Licínio terá servido de mestre a 

Francisco Pereira, cerca de uma década mais novo, trabalhando “mais as molduras das 

configurações, enquanto Francisco Pereira se dedicava mais às figuras humanas e 

outras representações.”
123

 Em 1919, durante um período financeiramente conturbado 

da empresa, deixam a Fonte Nova para fundar e assumir a direção técnica (juntamente 

com o modelador cerâmico José de Barros) de uma nova fábrica, a E.L.A. – Empresa de 

Loiças e Azulejo de Aveiro, Lda. Dois anos mais tarde a empresa possuía cerca de 

quatro centenas de trabalhadores manufacturando cerca de três milhares de azulejos por 

dia, grande parte para exportação. Deste período, os dois artistas executam os 18 painéis 

da estação de Avanca. “Apesar de ter tido alguns anos de grande sucesso, a morte do 

gerente Manuel Tomás Vieira Júnior e a saída de Licínio Pinto e Francisco Pereira [no 

decorrer da década de 1930] para a Fábrica do Outeiro, em Águeda, provocam o seu 

encerramento e posterior venda.”
124

 Nesta última fábrica destacam-se as encomendas 

em 1941, respetivamente por parte da Comissão de Iniciativa de Nelas e da Junta de 

Turismo de Nelas, para as estações de Nelas e Canas-Felgueiras, numa altura em que 

Licínio contava já com cerca de 60 anos. 

Estas duas últimas estações representam uma exceção na produção destes dois 

artistas no contexto das estações ferroviárias do país. Ao contrário da maioria dos outros 

ceramistas mais requisitados, Licínio Pinto e Francisco Pereira limitaram 

                                                                                                                                               
policopiado] (Coimbra: [s.n], 2009), 35 

123
 Patrícia Sarrico, op.cit, 41. 

124
 Patrícia Sarrico, op.cit, 50. 
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geograficamente a sua produção a estações próximas das fábricas onde trabalhavam.
125

 

Mesmo os dois outros artistas que laboravam em Aveiro (na Fábrica Aleluia
126

) e que 

foram contratados para azulejar estações tiveram uma carreira bastante mais dispersa: 

Carlos Aleluia trabalhou nas Caldas da Rainha (1924), enquanto J. Oliveira executou os 

painéis para as estações de Santarém (1927), Valado (1929), Outeiro (1930), Pinhão 

(1937) e Aguda (1941). 

 

O modelo decorativo inaugurado na Granja em 1914 teve rápidas repercussões 

noutras estações da rede, ainda que fosse preciso cerca de década e meia para assistir a 

uma plena maturação do mesmo. Numa primeira fase foram azulejadas as estações de 

Aveiro e Ovar; a relativa proximidade entre as estações
127

 e o facto de os autores serem 

novamente a dupla Licínio Pinto e Francisco Pereira (e de novo com produção na 

Fábrica Fonte Nova, de Aveiro) parece deixar antever a Granja como inspiração para as 

encomendas similares que se seguiram durante a década de 1910. 

Em 1915 iniciaram-se as obras de ampliação e modernização do edifício da 

Estação de Aveiro, do qual se afirmava não existir verdadeiramente uma “casa da 

estação, mas simplesmente “a gare”, um edifício pequeno e singelo”
128

 construído a 

partir de 1862 e aberto ao público aquando da inauguração do troço da Linha do Norte 

que levou o comboio até Aveiro em 1864.
129

Ainda que na transição do século se tenham 

operado algumas obras de beneficiação
130

, cerca de meio século depois da sua 

                                                 
125

 Ainda que Nelas diste apenas cerca de meia centena de quilómetros da Fábrica do Outeiro, em 

Águeda; 
126

 Fundada por João Aleluia em 1905, com a designação de Fábrica de Louça dos Santos Mártires 

“dedicada inicialmente à produção de louça doméstica, com destino aos mercados da Beira Alta e ao 

fabrico, em reduzida escala, de azulejos, a componente artística desde cedo se acentuou” (Patrícia 

Sarrico, op.cit, 44). À semelhança das restantes atividades industriais cerâmicas aveirenses, sofre 

sérias dificuldades financeiras no pós - I Guerra Mundial, começando a assistir-se a uma inversão a 

partir do início da década de 1920, essencialmente devido à colaboração de Gervásio e Carlos Aleluia, 

filhos do fundador. Em 1922 muda de nomenclatura para Fábrica Aleluia Louças e Azulejos e 

posteriormente para Fábrica Aleluia, nome que quase um século depois ainda ostenta, mantendo a 

produção industrial. 
127

 A estação da Granja dista 19kms da estação de Ovar e 48kms da de Aveiro.  
128

 “Painéis azulejares da Estação de Caminho de Ferro de Aveiro”, Câmara Municipal de Aveiro, acedido 

a 28 de maio de 2014,  

      http://www.cm-

aveiro.pt/www/templates/GenericDetail.aspx?id_object=27881&TM=2408S2582S2587&id_class=15

75 
129

 Inicialmente o projeto da Linha do Norte não contemplava que esta passasse e tivesse paragem em 

Aveiro, tendo intercedido a esse respeito José Estevão Coelho de Magalhães (1809-1862), um dos 

mais notáveis políticos e oradores portugueses da sua geração, nascido justamente em Aveiro 
130

 Construção de uma casa para habitação de quatro famílias em 1899; Pedido de construção de um 

alpendre com catorze metros de comprimento em 1900 e construção de um cais coberto no ano 

seguinte;  
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construção a exiguidade das dependências da estação exigiam obras de fundo, pelo que 

em 1909 foram iniciadas as expropriações dos terrenos necessários para a efetivação da 

transformação e alargamento do edifício do cais, que se iniciaria apenas seis anos mais 

tarde e concluindo-se em 1916, dotando a cidade de Aveiro de uma das maiores e mais 

modernas estações da rede ferroviária portuguesa, localizada num local de destaque, no 

topo da sua principal avenida (atual Avenida Dr. Lourenço Peixinho). Composta por três 

setores, o complexo contemplava armazéns, construções de apoio técnico, residência do 

chefe da 5ª seção da via e obras (edifício de dois pisos localizado no largo da estação e 

desta isento) e um edifício de passageiros apresentando uma planta retangular e 

simétrica, composta por 5 corpos articulados e escalonados, o central com três pisos, 

ligeiramente avançado em relação aos demais, e os laterais de dois pisos.  

Seguindo os preceitos das duas estações anteriormente analisadas, não existe 

qualquer outra decoração no exterior do edifício que não a aplicação azulejar. Em 

Aveiro a exuberância decorativa evidenciada distingue-se primariamente da Granja pela 

coerência estilística empreendida, desde logo explicada pela ausência (iconográfica e 

cromática) de qualquer elemento Arte Nova na sua decoração azulejar
131

, reduzindo-se a 

paleta a várias gradações de azul, branco e a introduções pontuais de amarelo nas 

molduras. 

Contrariando o preceito aplicado na Granja, onde os painéis se limitam à 

totalidade dos vãos existentes no piso térreo, em Aveiro a azulejaria integra-se na 

arquitetura, seguindo de perto 

as linhas do edifício, 

contornando vãos, inserindo-

se sob beirais e forrando a 

quase totalidade dos dois 

frontões recortados que se 

elevam em ambos os corpos 

laterais.  

 

 

             15 – Medalhão com efígie de D. José de Salamanca  

                                      (estação de Aveiro) 

                                                 
131

 Em contraponto com a Granja, o friso azulejado a toda o perímetro do edifício desaparece, sendo 

explicada a sua inexistência pelo diferente escalonamento dos volumes do edifício, impedindo um 

contínuo azulejar sob a platibanda. 
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Salvaguardando as devidas distâncias estilísticas e arquitetónicas é possível traçar um 

paralelo entre estes elementos aveirenses e o grande medalhão da Granja, na forma 

como a sua existência se materializa unicamente de modo a atribuir um valor cénico ao 

edifício, potenciado pelo seu quase total azulejamento - em Aveiro esses elementos 

foram aproveitados para homenagear, sob a forma de representação das efígies, duas 

figuras importantes para a concretização da chegada do caminho-de-ferro à cidade (D. 

José de Salamanca e Manuel Firmino).  

É, no entanto, no piso inferior que mais cuidado foi dado a esta integração 

decorativa na arquitetura do edifício, com a elaboração de alguns dos painéis de modo a 

serem rasgados pelos embasamentos de pedra das janelas, numa opção que à primeira 

vista parece ser provocada pela pretensa adição posterior do elemento arquitetónico, 

mas cujo tratamento das molduras demonstra a inequívoca intenção do artista. Numa 

opção que só muito raramente haveria de ser replicada noutras estações
132

 (e nunca de 

forma tão perfeita), as molduras de alguns painéis
133

 destacam-se destes, articulando-se 

com os vãos das janelas, enquadrando-os e envolvendo-os de forma tão orgânica que 

parece tornar os rasgamentos parte deles próprios, absorvendo-os. Este tratamento 

prefigura-se também como uma novidade no próprio contexto da azulejaria de fachada 

aveirense, cortando com o preceito das fachadas totalmente ou profusamente azulejadas 

por motivos Arte Nova
134

 (num ideal de revestimento dos panos cegos, versão Arte 

Nova do que comummente se fazia com os motivos padronados) ou com as que 

apresentavam um conjunto de painéis que se sucedem ao longo dos vários pisos da 

fachada (com ou sem motivos arte nova e envolvendo ou não a totalidade da 

fachada
135

), de forma pouco orgânica com a arquitetura do edifício. 

                                                 
132

 As tentativas futuras em seguir esta opção nunca o foram num contexto de verdadeira comunhão 

azulejo-arquitetura, limitando-se a meros apontamentos decorativos enquadrando vãos e elementos 

arquitetónicos. Nesse contexto Vilar Formoso é um dos raros casos onde as janelas se encontram 

encimadas por molduras com enrolamentos e concheados, não existindo no entanto qualquer ligação 

com esses pequenos apontamentos e os painéis. 
133

 Outro elemento definidor da decoração azulejar da estação de Aveiro prende-se com o facto de nem 

todos os painéis possuírem semelhantes molduras. Enquanto aqueles localizados sob as janelas ou no 

tramo central apresentam uma complexa moldura trabalhada, na qual predominam elementos com 

enrolamentos e concheados, os restantes painéis são emoldurados por simples elementos decorativos 

vegetalistas, comuns nas estações pré-década de 1930. 
134

 Caso da Casa da Cooperativa Agrícola (Rua João Mendonça), com azulejos Arte Nova forrando a 

totalidade da fachada, fabricados em 1913 pela Fábrica Fonte Nova. Será o único exemplar de 

comunhão entre azulejo e arquitetura, embora aí seja essencialmente pelos remates curvos e molduras 

curvilíneas dos vãos, criando a ilusão de que são os elementos arquitetónicos que envolvem os 

azulejos e não o oposto. 
135

 Como exemplos, o edifício das Quatro Estações (na Rua Manuel Firmino), com quatro painéis (em 
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Iconograficamente existe uma significativa diferença relativamente às duas 

estações anteriormente estudadas. O historicismo da estação portuense volta a não ser 

opção, existindo comparativamente à Granja não só uma gradual diminuição da escala 

de representação geográfica para uma lógica essencialmente local/regional (à exceção 

de quatro
136

, todos os painéis representam elementos respeitantes à cidade de Aveiro e 

região circundante), mas também uma escolha iconográfica claramente mais complexa, 

com base em representações etnográficas, de paisagens e monumentos. A esse propósito 

destaca-se a introdução de figuras típicas da cidade/região, em painéis individuais de 

menores dimensões localizados no eixo do corpo central, entre as portas de entrada de 

passageiros na estação, numa clara reminiscência às figuras de convite barrocas, 

tendência que seria replicada futuramente noutras estações. 

Nesta estação sobressai o claro desequilíbrio na localização dos painéis no 

espaço, contrapondo-se os 16 painéis e 4 medalhões na fachada principal aos apenas 11 

painéis e 1 medalhão colocados na fachada voltada ao cais (ao todo somam-se os 2 

painéis existentes no pequeno bloco de sanitários, facto que só seria replicado em Vilar 

Formoso, mais de duas décadas depois). Esta maior preocupação com a fachada 

principal vai claramente de encontro à opinião de Rafael Salinas Calado quando afirma 

que “a lógica […] parece ter sido a de […] [no caso das] estações de previsível 

permanência […] [dar] prioridade ao lado da povoação.”
137

 

Aveiro pode, portanto, ser lida como uma espécie de meio-termo entre a 

monumentalidade e complexidade iconográfica de São Bento e a simplicidade da 

Granja, constituindo-se no entanto, no contexto da rede ferroviária portuguesa, como 

uma das mais ricas e profusamente decoradas estações. 

 

Através de um artigo do jornal ovarense Campeão das Províncias assinado pelo 

historiador aveirense Marques Gomes e datado de 21 de julho de 1917 é possível saber 

que “[era] enorme a azáfama que [ia] [...] na Fábrica Fonte Nova com a confecção de 

azulejos artísticos, a fim de se […] terminar o revestimento da estação de Ovar, obra de 

largo alcance pela beleza dos seus panneaux […] pois são executados, na sua maior 

                                                                                                                                               
azul e branco) alusivos a cada uma das quatro estações envolvidos por motivos vegetalistas, de grande 

profusão cromática; ou o Palacete do Visconde da Granja / Casa de Santa Zita (Rua Visconde da 

Granja / Praça Marquês de Pombal), decorada em 1908/1909 pelo próprio Licínio Pinto 
136

Se considerando Santa Maria da Feira – que tem o seu castelo representado na fachada voltada à linha 

férrea - como área de influência de Aveiro (dista desta 30kms). 
137

 Rafael Salinas Calado e Pedro Vieira de Almeida, Aspectos Azulejares na Arquitectura Ferroviária 

Portuguesa (Lisboa: Caminhos de Ferro Portugueses, 2001), 388. 
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parte, por soberbas fotografias dos srs. Ricardo e António Ribeiro, exímios fotógrafos 

daquela laboriosa vila”
138

. Percebe-se a existência de pelo menos duas fases distintas 

de colocação dos painéis na estação de Ovar
139

, a primeira das quais datada 

provavelmente do primeiro semestre de 1917 (cerca de um ano depois da conclusão da 

estação de Aveiro
140

), que se haveria de estender até 1919. Com as estações aveirense e 

granjense partilha os mesmos ceramistas e fábrica, no que parece constituir uma espécie 

de encomenda sequencial, ideia corroborada pelo mencionado artigo ao referir que 

“cabe não pequeno quinhão ao desvelo e aptidões do sr. Duarte de Melo, distinto chefe 

da 5ª secção de via e obras dos caminhos de ferro Portugueses, pois foi ele quem, da 

direcção da Companhia, conseguiu este grande melhoramento [o azulejamento das 

mencionadas estações].”
141

 Não é contudo claro o papel que este alto funcionário da 

companhia para a região de Aveiro teve em todo o processo nem se significa que as 

encomendas tenham partido da própria companhia (o que, desde logo, justificaria o 

porquê de todas as estações azulejadas neste período se localizarem num curto raio em 

redor da cidade de Aveiro). 

Do ponto de vista formal e de inserção no edifício, Ovar segue o modelo da 

Granja, amplamente replicado no futuro, com os painéis de azulejos e suas molduras a 

limitarem-se a ocupar a totalidade das paredes entre os diferentes vãos das duas 

principais fachadas do edifício. Porém, a iconografia de Ovar distancia-se desta, indo ao 

encontro do que havia sido produzido para Aveiro, confirmando estar-se a assistir ao 

início da mais vincada lógica iconográfica azulejar nas estações de caminho-de-ferro, 

com representações de motivos iconográficos de índole local (no caso paisagens dos 

arredores de Ovar e representações da ria e seus barcos, numa quase total inexistência 

de elementos arquitetónicos). 

O processo do azulejamento da estação ovarense não foi totalmente pacífico. 

Logo em 1917, e com apenas alguns painéis já colocados na estação, surgiu uma 

polémica relativamente à sua (falta) de qualidade, a isso aludindo brevemente o 

mencionado artigo ao considerar que “a vitória [na contenda] coube aos que 

                                                 
138

 Marques Gomes, “Os Azulejos da Fonte Nova” O Campeão das Províncias, 21 de julho de 1917. 
139

 Este dado não se constitui como uma absoluta exceção, existindo vários exemplos, à época, de 

programas azulejares extensões cuja conceção e colocação foram divididas em diferentes fases no 

tempo, dos quais os azulejos da Galeria dos Passos Perdidos do Conservatório Nacional podem ser 

tomados como exemplo, tendo a sua execução sido levada a cabo em 4 fases distintas entre 1915 e 

1930. 
140

 Não foi possível averiguar qual o contexto da colocação dos painéis, não tendo sido possível apurar se, 

por essa data, a estação foi reconstruída ou remodelada. 
141

 Marques Gomes, op.cit. 
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brilhantemente sustentaram que, se nos panneaux havia senões, estes não eram devidos 

à estética expressa nas fotografias”
142

, assacando sub-repticiamente as 

responsabilidades aos ceramistas. Ainda assim, esta polémica parece em nada contrariar 

as opiniões francamente positivas à época enunciadas relativamente a esta iniciativa de 

embelezamento das estações de caminho-de-ferro através do revestimento a azulejo 

decorativo, merecendo mesmo o “aplauso do pontífice máximo no assunto […] em 

Portugal, o sr. Jorge Colaço.”
143

 Mais do que em qualquer outra estação, em Ovar a 

temática das paisagens naturalistas foi amplamente valorizada, constando da quase 

totalidade dos painéis da fachada principal. 

 

Terá sido nesta estação onde se empreendeu um mais profundo 

restauro/substituição dos painéis
144

, segundo iniciativa da Junta de Turismo local que, 

em outubro de 1976, em carta enviada ao Diretor da Região Norte da CP solicitava, 

entre outros itens, “o restauro dos painéis em 

azulejo existentes na gare da estação desta vila, 

peças consideradas de certo valor e que convém 

preservar quanto antes”
145

. A resposta surgiu quase 

um ano depois, em agosto de 1977, afirmando a CP 

que “dado o mau estado dos mesmos, quase em 

ruína os do lado da plataforma, não é possível, pelo 

menos nestes últimos qualquer reparação”
146

, 

devendo ser substituídos por outros motivos 

vareiros, podendo, no entanto, ser restaurados os da 

fachada principal. Segundo artigo do jornal 

quinzenal ovarense João Semana de 01 de junho de 

1986,  a  Junta  de  Turismo  de  Ovar  encomendou  

 

                                                                                                               16 – Paisagem Vareira 

                                                                                                                      (estação de Ovar) 
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 Marques Gomes, Ibid. 
143

 Marques Gomes, Ibid. 
144

 Segundo inscrição nos próprios azulejos, o restauro foi encomendado ao Atelier Razamonte e 

executado em 1980. 
145

 M. Pires Bastos, “Jóias da Azulejaria na Estação de Ovar – A persistência contra a displicência…”, 

João Semana, 01 de junho de 1986. 
146

 M. Pires Bastos, Ibid. 
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“novos motivos pictóricos à pintora vareira Beatriz Campos
147

, que aceitou 

gostosamente o encargo, entregando os trabalhos para serem passados ao azulejo […] 

não consta[ndo no entanto] nelas [reproduções] o nome da sua Autora […] [visto] à 

artista não [terem] passa[do] despercebidos graves deficiências. E de tal forma ela 

sentiu a ofensa que proibiu que nesses registos figurasse a sua assinatura”
148

, num 

claro (e coincidente) paralelo ao que havia acontecido já em 1917. 

 

 

  Nestes novos painéis procurou-se manter uma coerência estilística (destacando-se 

nesse campo a inserção de uma nova moldura, com uma cercadura 

 com peixes) e iconográfica (mantendo-se os motivos  

vareiros), ainda que tenha existido uma clara liberdade artística que se manifestou na 

intenção de mostrar que o vínculo do tempo havia passado. Assim destaca-se a inserção 

de uma nova moldura (com uma cercadura com peixes) e a ligação da iconografia dos 

azulejos à própria função do edifício, numa opção que, excluindo o caso de São Bento, 

nunca foi tomada no período em que originalmente as estações da rede foram 

azulejadas: ao lado de painéis representando elementos arquitetónicos de Ovar 

(Chafariz da Praça e a Capela do Calvário) surgem quatro outros com representação de 

locomotivas a vapor e a diesel, refletindo a evolução no material circulante que a 

estação ovarense foi conhecendo ao longo das décadas e que só conheceria paralelo no 

painel de Eduardo Nery executado para a estação de Contumil (Porto) em 1992. Mais 

representativa desta liberdade é ainda a opção pela inclusão, em dois painéis de menores 

dimensões localizados na zona central da parede do cais (mais uma vez numa alusão às 

figuras de convite barrocas), da figura da guarda de passagem de nível ao lado da 

vareira.  

 

A década de 1910 termina com o decoração azulejar de apenas quatro 

edifícios
149

, naquele que é verdadeiramente o primeiro impulso deste decorativo nas 

                                                 
147

 Beatriz Campos (1915-2009) foi uma das mais talentosas artistas de Ovar, destacando-se na pintura 

mas igualmente na cerâmica, tendo trabalhado com Eduardo Leite, à época na Fábrica Viúva Lamego. 
148

 M. Pires Bastos, Ibid. 
149

 No mesmo artigo do Campeão das Províncias de 21 de julho de 1917 é referido que os azulejos da 

estação de Ovar “disputam primazia aos da de Aveiro, Estarreja e Granja”. Tal facto indicará 

seguramente que a estação da Estarreja possuiria também, à data, um revestimento similar ao das 

estações agora estudadas, entrando na lógica de atuação geográfica. A original estação de Estarreja foi 

demolida na década de 2000, não tendo sido no entanto possível averiguar a existência dos referidos 

painéis nem encontrada qualquer outra menção a estes aparte do referido artigo. Porém, aquando da 
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estações ferroviárias portuguesas. São Bento apresenta-se como um realidade diferente 

das demais, devendo ser encarado como um mero atraso processual na colocação de 

azulejos desenhados e executados em meados da década de 1900, sem qualquer 

alteração programática posterior. As estações de Granja, Aveiro e Ovar surgem 

claramente com a cidade de Aveiro no epicentro, num contexto de pujança da cerâmica 

de autor e industrial que se assistia na cidade desde finais do século XIX, com Licínio 

Pereira (o mais eminente pintor cerâmico aveirense do primeiro terço do século XX e 

autor de alguns dos principais revestimentos cerâmicos de fachada em Aveiro) como a 

figura central de todo o processo, ao ser, em parceria com Francisco Pinto, autor da 

decoração nas três estações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
sua demolição, o edifício apresentava azulejos padronados nas paredes laterais e do cais, 

demonstrativo da remoção dos painéis originais, em data anterior. 
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(1924-1930) Sob o signo de Perfeito de Magalhães 

 

Os titubeantes avanços da azulejaria figurativa ferroviária na década de 1920 

reforçam a ideia da existência até então, de uma realidade geográfica e 

programaticamente limitada que, uma vez esgotada, demorou a ser replicada noutros 

contextos. Depois do início do assentamento dos painéis na estação de Ovar em 1917, 

seriam necessários mais sete anos até a rede portuguesa voltar a contar com uma 

decoração do tipo, replicada apenas três vezes até 1929. 

Esta rarefação de iniciativa artística não era, no entanto, demonstrativa da 

situação que se assistiu na década de 1920 no caminho-de-ferro em Portugal. Após a 

recessão provocada pela I Guerra Mundial e que se haveria de estender aos anos 

imediatamente subsequentes, a partir de 1923 iniciou-se um período de alguma 

prosperidade na CP
150

 que levou à constituição de uma divisão de construção. Nela 

foram agregados profissionais de diversas áreas (engenheiros, arquitetos, desenhadores, 

agentes técnicos…) de forma a elaborar estudos com vista à construção de novas infra-

estruturas e dotação de melhoramentos em pré-existentes, não só estações mas também 

outras tipologias de edifícios e estruturas (postes, linhas, barreiras, sinalização…), bem 

como na consubstanciação de novas linhas, materializadas até 1949. Foi neste contexto 

que entraram para os quadros da companhia três arquitetos que, de forma distinta e 

usando linguagens diferentes, foram responsáveis por algumas das principais 

edificações nas duas décadas seguintes, Luís Cunha, Cottinelli Telmo (1897-1948) e 

Perfeito de Magalhães (1880-1958).  

Se, por um lado e numa atitude eminentemente racionalista, a companhia 

procurava uma uniformização das plantas adoptadas nos diversos edifícios de 

passageiros, por outro não impedia “a intenção de introduzir uma “variação ao menos 

externamente a um tema quasi sempre idêntico em planta”.
151

 De acordo com esse 

                                                 
150

 Que teve o seu pico em 1926 e o ocaso a partir de 1929, assim se mantendo até ao pós-guerra. 
151

 Na sua tese de mestrado, João Paulo Martins faz o retrato do processo de construção das estações 

explicitando a pesadíssima burocracia que o envolve: 

“A integração [da] equipa na estrutura rigorosamente hierarquizada da Companhia permitia o controle 

efectivo, tanto em termos técnicos como de um ponto de vista económico ou estético, duma produção 

funcionalmente complexa e exigente, muito variada e disseminada por um vasto território geográfico. 

Competia ao Conselho de Administração da C.P., através da sua Comissão Executiva, tomar a iniciativa 

sobre todas as obras a efectuar na rede da Companhia, pelo que toda a actividade de projecto 

dependia em primeira instância das deliberações desse órgão. Uma vez tomada a decisão, a 

elaboração dos projectos seguia uma sequência de trabalhos rigorosa e previamente determinada. O 

primeiro passo consistia em reunir os elementos preliminares que permitissem uma avaliação dos 
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princípio, à austeridade dos edifícios sobriamente tipificados das primeiras instalações 

ferroviárias ia seguir-se a adopção quase generalizada de uma “modalidade 

arquitectónica regional”. Apoiada pelas publicações mais conservadoras, como a 

“Gazeta dos Caminhos de Ferro” e “A Arquitectura Portuguesa”, essa era a corrente 

daqueles que, “agarrados á tradição e a razões de ordem étnica”, como se dizia, 

defendiam uma “arte regionalista”“
152

. Indo, assim, ao encontro do que era 

maioritariamente pretendido para as estações de caminho de ferro
153

, Perfeito de 

Magalhães e a sua linguagem estilística de índole tradicionalista encontravam-se 

plenamente escudados, assinando projetos de edifícios que, “somando detalhes de 

alegadas tradições locais, entre frontões contracurvados, chaminés, varandas e 

alpendrados, faria[m] conviver uma profusão inconsistente de elementos revivalistas – 

neomanuelinos, neomudejares, neopombalinos – em composições volumétricas muito 

recortadas. Os telhados passavam a assumir uma maior importância e eram 

prolongados até à cobertura do cais de passageiros em alpendres, assentes sobre 

                                                                                                                                               
trabalhos a efectuar: anteriores projectos destinados ao mesmo local ou para funções semelhantes, 

levantamentos da situação existente, sondagens do terreno de implantação. Cabia nesse momento ao 

responsável pelo serviço de estudos estabelecer o programa das tarefas a realizar, e, de entre os seus 

diversos colaboradores, determinar que as iria desempenhar. 

Desde os primeiros esboços eram geralmente estudadas várias alternativas para a resolução do 

problema, sendo produzidos todos os elementos necessários para a sua avaliação – desenhos de 

conjunto, definição de pormenores e acabamentos, cálculos de estabilidade, previsão de custos. Os 

critérios arquitectónicos e construtivos a adoptar eram discutidos com base nesses dados, até que os 

técnicos se pudessem fixar numa das soluções. Finalmente era executado o projecto definitivo, síntese 

de todo o processo, e os respectivos desenhos e peças escritas eram submetidos à aprovação, 

sucessivamente, do Engenheiro Chefe da Sala de Estudos, do Engenheiro Chefe da Divisão e, por fim, 

do Director Geral da Companhia. 

Cumprido este processo, e no caso de o projecto ser aprovado e de ser confirmada a decisão da sua 

construção, o processo seria enviado ao Governo, que o aprovaria ou não, propondo as alterações 

julgadas pertinentes. Em primeiro lugar seria submetido à Direcção Geral dos Caminhos de Ferro, o 

organismo governamental responsável pela fiscalização de todas as empresas ferroviárias em 

actividade no país, que o avaliava, elaborando um parecer. Em seguida, caso o custo previsto para a 

obra ultrapassasse um limite determinado por lei, o Conselho Superior de Obras Públicas devia 

analisar o projecto e produzir um novo parecer. Só então seria apresentado ao ministro das Obras 

Públicas, a quem competia a decisão final sobre a sua execução; seria discutido em Conselho de 

Ministros e a resolução publicada no “Diário do Govêrno”. 

Durante todo este longo percurso iam-se acumulando as interferências exteriores sobre a concepção 

inicial do projecto. Com origens, critérios e objectivos diversos, quantas vezes de improvável 

conciliação, elas condicionavam o resultado final, pondo em risco a coerência do conjunto. 

Aos arquitectos cabia naturalmente um papel fundamental na definição da arquitectura dos edifícios que 

a Companhia construía, mas o reflexo do seu contributo no resultado final era, na prática, filtrado 

por esta intrincada teia burocrática.” João Paulo Martins, op.cit., 81-83. 
152

 João Paulo Martins, op. cit, 96-97. 
153

 Com base no enunciado na nota 150 pode-se afirmar que, em última análise, as estações acabavam por 

ser aquilo que os decisores pretendiam que fossem, pelo que o facto de se assistir a um crescente 

número de construções tradicionalistas nas décadas de 1920 e 1930, deverá necessariamente ser visto 

como uma opção estilística e ao mesmo tempo política/doutrinária. 



75 

 

colunas de pedra, ou alpendrados apoiados em escoras.”
154

, estabelecendo aquilo que 

foi considerado “um “modelo dos gostos e a satisfação e o orgulho dos portugueses” – 

um padrão que dominou a arquitectura ferroviária durante toda a década de 1920, e 

que se prolongaria ainda para além dela, de acordo com as aspirações nacionalistas do 

momento.”
155

 

Esta linguagem eclético-tradicionalista foi aplicada nas principais estações 

projetadas ao longo da década de 1920 por Perfeito de Magalhães, nomeadamente 

Caldas da Rainha (projeto de 1923, inauguração em 1925), Marvão-Beirã (projeto 1923; 

conclusão 1926), Santarém (projeto 1923, conclusão 1927) e Vila Franca de Xira 

(projeto 1924, inauguração 1930), mantendo-se em projetos posteriores, de menor 

monta. Excluindo a estação de Marvão-Beirã (originalmente decorada com azulejos 

enxaquetados), todas as restantes foram revestidas por painéis figurados aquando da sua 

inauguração, parecendo o seu uso prefigurar-se como acentuação do ecletismo da 

linguagem tradicionalista que este arquiteto impunha no seu discurso estilístico.
156

 

Assim, se numa primeira fase o desenvolvimento programático da azulejaria 

decorativa ferroviária se centrou num pequeno contexto/núcleo geográfico tendo Aveiro 

como epicentro, ao longo da década de 1920 o seu impulso foi efetivado por novas 

construções que, com uma linguagem eclética de base tradicionalista, nela encontraram 

a decoração ideal para acentuar os seus pressupostos.
157

  

 

Datada de 1924, a decoração cerâmica da estação das Caldas da Rainha 

constituiu-se como a primeira do género fora da linha do Norte, inaugurando o ciclo de 

estações azulejadas da Linha do Oeste (seguir-se-iam Valado, Outeiro, Bombarral, 

Mafra, Leiria e Óbidos). Programaticamente, as diferenças para a fase anterior não 

foram particularmente vincadas, existindo uma manutenção integral das temáticas até 

então escolhidas e um tratamento plástico similar que impedem a distinção dos painéis 

de uma e outra década. Ao recair a escolha em Carlos Aleluia, fundador e ceramista da 
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 João Paulo Martins, Arquitectura ferroviária até à década de 1960 in J.A. Aranha Antunes (ed.lit) 

1910-2010 O Caminho de Ferro em Portugal ([Lisboa]: CP/Refer, 2010), 35-37. 
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 João Paulo Martins, Op.cit., 98. 
156

 Ainda que no âmbito da presente investigação não tenha sido possível confirmar em que contexto 

surgiram as encomendas azulejares (à exceção de Santarém, encomenda da Comissão de Iniciativa e 

Turismo local), não é de excluir que a sua inclusão no projeto inicial possa ter sido uma 

recomendação/imposição por parte de quem vistoriava e controlava o processo. 
157

 Necessariamente reservada para futuras investigações, ficará a tentativa de perceber o quão 

determinantes foram os programas azulejares das estações aveirenses na conceção de uma via similar 

nas construções de Perfeito de Magalhães. 
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Fábrica Aleluia de Aveiro
158

, manteve-se a opção pela seleção de artistas e fábricas 

aveirenses, tendência quase integralmente seguida até 1930, que só muito dificilmente 

poderá ser descrita como mera casualidade, podendo ser justificada não só por um 

possível aproveitamento do know-how mas principalmente pela poderio que Aveiro 

continuava a revelar no panorama cerâmico português. 

O projeto de Perfeito de Magalhães transformou radicalmente o edifício 

primitivo (típica estação ferroviária de finais de oitocentos, com três tramos, o central 

de dois pisos e os restantes de piso térreo) ao elevar os tramos laterais à altura do central 

e com isso concretizar um corpo único paralelepipédico, ao qual acrescentou um 

recuado volume lateral de reduzidas dimensões. Aparte destas alterações, assistiu-se a 

uma manutenção dos vãos do piso térreo e a um aproveitamento de pré-existências no 

superior (nomeadamente as cantarias). Na fachada principal destacam-se os elementos 

tradicionalistas que quebram a monotonia e sobriedade do conjunto, nomeadamente os 

beirais sobrepostos às janelas centrais do primeiro andar, o frontão ao centro (onde, em 

azulejo industrial azul e branco e num tipo de letra também industrial, se escreve o 

nome da estação) e o coroamento em forma de suspiro, em pedra com fina moldura 

azul
159

, existente sobre todas as janelas do piso superior, numa opção que se repete na 

fachada oposta. 

 

 

17 - Estação das Caldas da Rainha (fachada principal) 

                                                 
158

 Tanto para Carlos Aleluia como para a fábrica da qual era diretor, as Caldas da Rainha constituíram-se 

como a primeira encomenda no contexto da azulejaria ferroviária portuguesa (e única para o 

ceramista).  
159

A pedra, de tonalidade clara, parece ter propositadamente cortada em medidas próximas às dos azulejos 

de modo a poder criar a ilusão de que se trata de um apontamento cerâmico, no que seria um raro 

exemplo de um material nobre que procura passar por um de menor custo. Esta opção parece tentar ir 

ao encontro do frontão central com o nome da estação, procurando-se provavelmente uma unidade 

estilística, melhor conseguida com esta espécie de ilusão. 
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Ainda que seja um dos edifícios cujos elementos tradicionalistas surgem 

aplicados de forma mais contida (a ponto de poder ser considerado um momento de 

transição e/ou protótipo de um modelo que o arquiteto mais profundamente 

desenvolveria nos anos imediatamente subsequentes), o edifício enquadra-se já 

plenamente dentro dos (anteriormente enunciados) princípios gerais da arquitetura 

ferroviária traçada por Perfeito Magalhães que, resultado da proliferação de réplicas 

durante o quarto de século seguinte, acabaria por marcar profundamente a paisagem 

ferroviária portuguesa. 

A estação das Caldas da Rainha contou, por altura da sua remodelação, com a 

construção de um edifício auxiliar independente, onde deveria funcionar um restaurante, 

único edifício do género na rede 

ferroviária portuguesa à época (e 

apenas por duas vezes replicado).    

 

18 – Caldas da Rainha: 

Edifício do Restaurante  

(alpendre e azulejos) 

 

 

Para esta construção secundária, clara 

aposta de cariz turístico numa das principais estâncias termais portuguesas, Perfeito de 

Magalhães evidencia uma menor rigidez programática, ao assinar um pavilhão de planta 

quadrangular com um grande alpendre voltado para a linha, coberto por uma estrutura 

semicircular de madeira assente em pilastras de pedra sustentando um telhado de quatro 

águas que, exaltando o caráter tradicionalista da sua arquitetura, contrasta com a 

sobriedade evidenciada pelo edifício de passageiros. A consulta da documentação 

permite perceber a intenção inicial, nunca consubstanciada, de replicar este projeto na 
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coeva estação de Marvão-Beirã.
160

 

 

Encomendada no contexto da requalificação do edifício, a decoração da estação 

das Caldas da Rainha foi a primeira cujos painéis foram colocados apenas nos vãos da 

fachada voltada ao cais, optando-se por cobrir as demais, a meia-parede, por azulejo 

padronado
161

. Esta opção seria amplamente replicada na rede ferroviária portuguesa, 

nomeadamente em estações servindo povoações mais pequenas e/ou situadas fora dos 

centros urbanos (onde a permanência no Largo da Estação era tendencialmente 

reduzida), percebendo-se assim que a elaboração deste tipo de programas era feita com 

base nas características dos edifícios, seus usos e envolventes. 

Ainda que não apresente uma elaborada iconografia, o conjunto das Caldas da 

Rainha reflete um cuidado esquema incidindo em três áreas distintas das realidades 

locais e regionais: elementos arquitetónicos e paisagísticos da cidade (Torre da Igreja 

Matriz, Chafariz das 5 Bicas, Praça da República, Hospital Termal, Mata do Hospital, 

Parque – trecho do Lago, Parque – Rua Andrade), elementos paisagísticos do concelho 

(Lagoa de Óbidos e Fóz do Arelho) e representação de personalidades notáveis 

diretamente ligadas à povoação (Rainha Dona Leonor de Lencastre - fundadora do 

Hospital e Rafael Bordalo Pinheiro modelando, naquela que é o único retrato de um 

artista
162

 de toda a rede ferroviária portuguesa). Ainda que na azulejaria contemporânea 

já se assistisse à introdução de molduras neo-barrocas profusamente trabalhadas, as dos 

painéis da estação das Caldas da Rainha mantêm a sobriedade verificada nas estações 

anteriores, com cercadura simples coroada por motivos vegetalistas envolvendo um 

concheado, sobre o centro do qual se desprende uma grinalda que se introduz na reserva 

do painel, não comprometendo a sua leitura.  

 

Com a inauguração da reconstrução e reformulação da sua estação em 1927, 

Santarém tornou-se a segunda capital de distrito a contar com um edifício ferroviário de 

passageiros simultaneamente com uma arquitetura de traços tradicionalistas e com 

decoração azulejar figurativa. Arquitetonicamente, representa uma maturação do 

                                                 
160

 Numa planta do restaurante consultada no Arquivo Técnico da REFER, no título para as Caldas da 

Rainha e Beirã a última palavra surge riscada. O edifício do restaurante da estação da Beirã seria 

construído, poucos anos depois, com base noutro projeto que mantém a mesma linguagem estilística. 
161

A fachada principal foi revestida por azulejos influenciados pelo trabalho de Rafael Bordalo Pinheiro, 

não tendo sido possível perceber se foram elaborados na Fábrica Aleluia e colocados logo em 1924 ou 

se foram posteriormente acrescentados (e se, nesse caso e devido às fortes semelhanças estilísticas 

com os seus trabalhos, são produção da Fábrica de Cerâmicas Bordalo Pinheiro). 
162

 Se desta categoria excluirmos Marques Sardinha, cantador popular representado em Avanca. 
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modelo tradicionalista iniciado por Perfeito de Magalhães nas Caldas da Rainha e em 

Marvão-Beirã, as duas estações mais simples da série, não só através da amplificação da 

dimensão (com a inserção de uma sala de espera e de uma dependência para a Grande 

Velocidade em espaços contíguos ao edifício principal) como da multiplicidade de 

pormenores tradicionalistas que enche as fachadas do edifício, acentuando-lhe a 

cenografia através da presença das águas-furtadas, dos varandins nos cunhais e na 

varanda alpendrada. 

19 - Estação de Santarém (pormenor) 

 

 

Encomenda da Comissão de 

Iniciativa e Turismo de Santarém e de 

autoria de J. Oliveira (Fábrica Aleluia, 

Aveiro), todas as composições do 

conjunto azulejar do edifício de 

passageiros da estação escalabitana se inserem na fachada voltada ao cais, 16 painéis no 

piso térreo e dois medalhões no primeiro andar (com representações do brasão de armas 

escalabitano e de Santa Iria, padroeira local), estes últimos vendo a sua leitura 

prejudicada pelo alpendre que os omite parcialmente. Fruto de uma infeliz escolha da 

paleta, onde predomina uma conjugação de fracas tonalidades na reserva e nas molduras 

(as primeiras da rede com elementos arquitetónicos), a presença e impacto do conjunto 

são amplamente minorados.  

A maioria dos painéis representa a cidade de Santarém, sua arquitetura 

monumental e infra-estruturas viárias (Fonte da Figueira, S. João do Alporão, Igreja da 

Graça, Pórtico da Igreja de Marvila, Claustro do Convento de S. Francisco, Arco 

D‟Atamarma por onde D. Afonso Henrique entrou em Santarém, Ponte da Asseca, 

Ponte de Santarém) e trabalhos representativos da região (dois painéis representando 

Trabalhos Agrícolas e um alusivo à representação de um campino guardando o gado). 

Nesse âmbito desenquadra-se o painel da Tomada de Santarém aos Mouros (reprodução 

de uma obra de Roque Gameiro) e os dois de âmbito regional, alusivos à Golegã 

(Pórtico da Igreja Matriz) e a Ourém (Castelo de Ourém), não deixando, nesse 

seguimento, de estranhar a ausência da representação de Tomar. 

Torna-se naturalmente inevitável a referência e comparação com o outro grande 

conjunto azulejar do género na cidade, o do Mercado Municipal de Santarém, datado do 
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início da década de 1930
163

 e assinado por C. Ramos e Carlos Mourinho (Fábrica de 

Louça de Sacavém), conjunto significativamente mais vasto, num total de mais de seis 

dezenas de painéis, um dos maiores deste período em contexto nacional. Não obstante a 

proximidade iconográfica ao conjunto ferroviário (representando-se essencialmente 

elementos da vida quotidiana local, principais atividades e monumentos escalabitanos), 

o tratamento dado à maioria dos painéis, com traços mais largos e sombreados mais 

intensos, perpassa a ideia de trabalho autoral e não de mera reprodução fotográfica.
164

 

 

A partir de 1929, e até aos primórdios da década de 1940, assiste-se a contínuo 

crescendo de encomendas azulejares para estações ferroviárias, executando-se em todo 

o país mais de quatro dezenas ao longo desse período de cerca de 15 anos. 

Primeira estação fronteiriça a ser dotada de um profundo projeto de renovação, 

levado a cabo por Perfeito de Magalhães o edifício de passageiros da estação do 

Marvão-Beirã apresenta alguns pontos de contacto com o das Caldas da Rainha, 

nomeadamente na fachada principal, onde pontuam muitas das suas características 

(aplicação dos principais elementos tradicionalistas, nomeadamente o frontão semi-

circular onde se insere o nome da estação; os pequenos telheiros ao centro, existentes 

sobre as janelas do piso superior e sobrepondo-se aos três vãos centrais no inferior; 

decoração sobre as janelas, onde surge de novo a pedra recortada, de modo a simular 

uma superfície cerâmica, enquadrada por finas molduras). De modo a dar algum 

distanciamento do edifício em comparação, existiu uma deliberada opção por uma 

variação cromática, substituindo-se o azul das Caldas (presente nas molduras que 

enquadram a mencionada cantaria sobre as janelas e no azulejo enxaquetado do 

restaurante) por uma tonalidade verde.
165

 Do lado do cais, a composição e demarcação 

do edifício caldense é total, através da maior complexificação arquitetónica resultante 

principalmente da introdução de um conjunto de treze pilares de granito que, alinhados 

longitudinalmente pela bordadura da plataforma, suportam uma cobertura em telha que 

se desenvolve a todo o comprimento do edifício. No piso superior e sobre esta, apoia-se 

ao centro uma varanda avançada cuja cobertura assenta sobre uma estrutura de madeira 

                                                 
163

 Terão existido duas encomendas diferentes, uma vez que o painel de maiores dimensões existente no 

tímpano sobre a entrada principal, executado na Fábrica Aleluia, de Aveiro, data de 1930. Os restantes 

painéis estão datados entre 1931 e 1934. 
164

 Ainda que a maioria das composições parta, efetivamente, da fotografia. 
165

 Que no edifício marvanense tem uma expressão bastante maior visto as fachadas laterais do edifício de 

passageiros terem sido forradas com azulejo enxaquetado verde e branco. 
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pintada a verde-escuro com um frontão triangular em reixa
166

, apoiando-se em quatro 

pilaretes de granito. A varanda descarrega em cinco arcos de volta perfeita no piso 

térreo que, aparte do óbvio valor estrutural, acentuam cenicamente a importância do 

eixo de simetria do edifício. 

 

              

 

 

 

20 – Fachadas principais das estações das 

Caldas da Rainha e de Marvão-Beirã (pormenores) 

 

Ao lado do edifício principal localiza-se o restaurante, uma construção de 

maiores dimensões do que aquela com a mesma função existente nas Caldas da Rainha. 

Contrariamente ao verificado nessa estação, apresenta uma linguagem estética muito em 

conformidade com o edifício dos passageiros, criando uma sensação de uniformidade do 

conjunto. Desenvolvendo-se em dois pisos, destaca-se o grande alpendre do piso térreo, 

voltado à linha, cuja cobertura replica a estrutura de madeira existente tanto na varanda 

do edifício de passageiros da estação onde se insere como no restaurante caldense. 

Ainda que se desconheça o contexto da encomenda azulejar
167

 (datada de 

1929
168

 e composta por treze painéis), através da análise da temática escolhida, parece 

óbvia a intenção de aproveitar a potencialidade turística proporcionada por aquela que 

era a segunda principal porta de entrada ferroviária em Portugal. Seguindo o modelo 

iniciado na Granja e futuramente complexificado em Vilar Formoso, representa 

maioritariamente paisagens e monumentos de alguns dos principais destinos turísticos 

portugueses [Sé da Guarda, Jardim de Santa Cruz (Coimbra), Torre de Belém (Lisboa), 

                                                 
166

 Terá sido a primeira vez que é introduzido um elemento em reixa no contexto da arquitetura ferroviária 

portuguesa, replicando-se, de forma mais notória, em algumas construções locais na década seguinte. 
167

 Especialmente levando em consideração que a substituição do azulejo enxaquetado pelo conjunto 

azulejar figurativo ocorreu apenas três anos após a inauguração da estação. 
168

 Cf. Registo de Inventário da Estação Ferroviária do Marvão-Beirã no SIPA 

(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=34643, consultado a 28 de outubro 

de 2014) 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=34643
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Convento de Cristo (Tomar), Mosteiro de Alcobaça, Igreja da Graça e Templo de Diana 

(Évora), Praia[s] de Banhos (Figueira da Foz e Nazaré)], associando também alguns 

elementos locais e regionais, nomeadamente arquitetura [Pórtico e Cruzeiro e Castelo 

do Marvão, “laustro do Con[vento] de S. Clara (Portalegre)] e etnografia (Trajes 

Regionais do Marvão). Este último painel destaca-se no conjunto pela dissonância da 

sua iconografia, representando-se duas figuras (uma masculina e uma feminina) que, 

usando trajos típicos locais, seguram uma tarja com a inscrição Mui Nobre e Sempre 

Leal Vila de Marvão, encimada pelo brasão de armas marvanense. Constituindo-se 

como um dos únicos raríssimos casos de composições policromas nas reservas dos 

painéis das estações ferroviárias, Jorge Colaço reproduz fielmente as cores da 

indumentária e da heráldica, contrastando com a restante reserva que mantém os tons 

azuis e brancos dos restantes painéis. 

 

Este conjunto azulejar constitui a primeira encomenda feita, no contexto 

ferroviário, a Jorge Colaço desde a execução do monumental conjunto de São Bento, 

sensivelmente um quarto de século antes. De dimensão claramente inferior ao da 

estação portuense, constitui um dos raros casos, até então, em que Colaço envereda por 

um caminho afastado das composições históricas, mantendo ainda assim a qualidade do 

seu trabalho, em composições que privilegiam a mancha sobre o traço. Por altura da 

execução deste programa, o ceramista contava já com mais de 60 anos, idade que não o 

impediu de levar a cabo um conjunto vasto e exigente de programas iniciado na Beirã e 

que se estenderia durante mais de uma década com especial incidência na região 

alentejana. Colaço produziu até muito perto da sua morte, em 1942, ainda que, à 

semelhança dos melhores e mais requisitados artistas algum do trabalho fosse executado 

pelos seus aprendizes e ajudantes nomeadamente na execução das molduras. Em 

Marvão-Beirã, o ceramista ensaia uma tentativa de introdução de um novo modelo no 

contexto ferroviário que iria aperfeiçoar e abertamente assumir ao longo da década de 

1930: ainda que mantenha uma configuração mais conservadora (com o enquadramento 

da reserva a ser feito por pilastras encimadas por vasos e coroada por motivos de 

enrolamento e concheados de inspiração barroca) introduz na Beirã um conjunto de 

motivos vegetalistas (cachos de uvas) que, devido às suas fortes cores em tons de verde 

e vermelho, tomam para si grande parte do protagonismo nas composições, servindo de 

contraponto tonal com o azul e branco das reservas. No topo dos painéis, recortando-se, 

destaca-se igualmente o também policromo brasão de armas simplificado da povoação 
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representada em cada composição.
169

 

Afastando-se progressivamente das conceções revivalistas de outros artistas 

coevos, as molduras dos painéis de Colaço constituem-se como importantes elementos 

compositivos e etnográficos que, demonstrando grande liberdade estilística, marcaram-

se como elementos distintivos nas suas composições no contexto da azulejaria 

ferroviária portuguesa. 

 

Antigo apeadeiro, Avanca (distrito de Aveiro) ganha a categoria de estação em 

1913, altura em que é construído o novo edifício projetado por Cezar Goullard, o 

mesmo arquiteto da Granja. Localizada na Linha do Norte, entre as estações de Ovar e 

Aveiro, (respetivamente a 7 e a 21 quilómetros de distância) e de construção 

contemporânea a estas, seria expectável que a estação avancanense tivesse sido inserida 

no lote de estações contempladas com decoração azulejar no decorrer da década de 

1910. No entanto, apenas em 1929 foi intervencionada, não sendo claro qual o seu 

contexto, mentor ou encomendador, assumindo-se apenas como óbvio que, dada a 

distância temporal aos demais programas, nasceu de uma circunstância radicalmente 

diferente. 

 

21 – Estação de Avanca, vista geral 

 

   Não obstante, constata-se o rigoroso 

caráter de exceção que envolve o 

programa da estação de Avanca, 

demonstrando maiores similaridades 

com os da década anterior do que com 

os da sua, nomeadamente na profusa 

decoração empreendida em todas as fachadas do edifício. Constituindo-se como um dos 

mais elaborados da rede ferroviária portuguesa, contempla uma elevada complexidade 

de inserção de painéis no espaço arquitetónico que, não se limitando aos panos 

inferiores, contaminam as áreas superiores (panos e balcões de janelas) por via de 

medalhões (representando duas personalidades marcantes do panorama local 

setecentistas e oitocentista
170

) e pontuais motivos azulejares, característica 

                                                 
169

 À exceção do painel alusivo à Nazaré cujo brasão de armas não foi executado. 
170

 João Pacheco Godinho de Corte-Real e D. Frei Caetano Brandão (1740-1805), arcebispo de Braga. 
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marcadamente tributária das primeiras decorações figurativas
171

, nomeadamente as das 

estações da Granja e Aveiro, onde encontra a inspiração para o azulejamento dos 

balcões das janelas do piso superior.
172

A escolha de Licínio Pinto e Francisco Pereira 

(primeira encomenda do tipo concretizada por estes dois artistas em mais de uma 

década, agora na Empresa de Loiça de Aveiro) pode ser entendida como uma vontade 

do encomendador de, aproveitando os seus conhecimentos e experiência, replicar os 

modelos locais pré-existentes e assim melhor enquadrar este programa nos da região. 

A iconografia dos painéis enquadra-se, parcialmente, na das outras estações até 

então realizadas, nomeadamente no piso térreo onde é patente a intenção de uma parca 

erudição, representando-se temas que incidem num universo ruralista, maioritariamente 

feminino e de grande singeleza, também patente nos aspetos urbanos escolhidos (numa 

opção que só encontra paralelos em algumas estações alentejanas decoradas na década 

de 1930). De grande simplicidade, sem quaisquer rasgos ou inovações, limita-se à 

representação de paisagens urbanas e rurais de Avanca e de tipos populares (Rapariga 

de Avanca, Grupos de Leiteiras, Avanca e Costumes 

Regionais – Avanca), destacando-se originalmente, 

pelas suas grandes dimensões
173

, os dois painéis das 

fachadas laterais (representando a Avenida Egas 

Moniz em Pardilhó, e uma temática campesina - Vacas 

Taurinas).
174

 

22 – Vacas Taurinas  

(estação Avanca) 

 

Pela sua absoluta singularidade, o mais interessante do conjunto é o pequeno 

painel que, numa das extremidades da fachada voltada ao cais, representa Marques 

Sardinha, cantador popular, não só pela excecionalidade da representação de uma 

figura popular, num contexto de pouca erudição, mas principalmente por ser o único 

caso onde é retratada uma pessoa viva
175

 (faleceria apenas em 1941) em toda a rede 

                                                 
171

 Ainda assim, nas obras de Perfeito de Magalhães, os dois medalhões ao nível do piso superior de 

Santarém e os dois painéis alusivos aos Lusíadas em Vila Franca de Xira mostram a existência de uma 

certa continuidade, que em Avanca tem uma expressão bastante significativa. 
172

 Na Granja encontra também inspiração para a inserção de um friso a toda a volta do edifício, ainda que 

de características bastante mais singelas. 
173

 Cerca de 3 metros e meio de comprimento. 
174

 Atualmente, devido ao cercamento da estação e à manutenção do jardim, os painéis (nomeadamente o 

de Pardilhó) apresentam uma difícil leitura. 
175

 A indicação reporta-se naturalmente ao leque de pessoas identificadas, sendo naturalmente de admitir 
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ferroviária portuguesa. Este facto é tão mais significativo se for levado em consideração 

que Marques Sardinha é contemporâneo de Egas Moniz, futuro Prémio Nobel da 

Medicina, uma das mais notáveis figuras da história de Avanca, também vivo aquando 

da execução dos azulejos e deles ausente. 

Ao invés, o piso superior reflete uma elevada erudição, pela inclusão dos 

medalhões
176

, de brasões de armas de quintas da região e de quatro painéis 

representando as diferentes atividades (trabalhos rurais, medicina e dois relativos aos 

trabalhos industriais). 

Esta duplicidade parece procurar uma (literal) elevação das temáticas mais 

eruditas por contraposição com a localização, a uma escala humana e ao nível dos olhos 

dos passageiros, de uma iconografia muito imediata que parece elaborada 

especificamente para os residentes. 

 

A estação do Valado foi a primeira de três da Linha do Oeste que, entre 1929 e 

1930, receberam conjuntos azulejares alegóricos, tendo sido igualmente a primeira 

infra-estrutura ferroviária portuguesa (a par da coeva Avanca)
177

 cuja decoração não é 

enquadrada pela construção de um novo edifício ou qualquer obra de modernização na 

estação pré-existente
178

. Desenvolvida ao longo da década seguinte
179

, esta nova 

tendência de fazer adições decorativas azulejares totalmente independentes dos 

programas arquitetónicos é reflexo da crescente importância que o azulejo começava a 

ter, a ponto de passarem a ser encarados como uma arte independente da arquitetura, 

nela apenas encontrando o suporte para a sua existência. 

Do ponto de vista decorativo e de inserção no edifício, não existe qualquer 

inovação, limitando-se a seguir o modelo inaugurado nas Caldas da Rainha (e replicado 

                                                                                                                                               
que muitas das que foram anonimamente representadas (no contexto da sua inserção num tipo popular 

ou no âmbito da representação de uma cena) pudessem ainda encontrar-se vivas aquando da execução 

dos painéis em questão. 
176

 De referir que na área entre Avanca e Aveiro encontram-se numerosos exemplares civis e religiosos de 

edifícios que possuem, ao nível do piso superior e ladeando a entrada principal, dois painéis de 

azulejos (geralmente registos de iconografia religiosa). Ainda que a localização no espaço não seja 

rigorosamente a mesma, é de admitir que a opção pela inclusão de medalhões nas estações de Aveiro e 

Avanca possa ter sofrido, mesmo que sem verdadeira intenção programática, algum tipo de influência 

dos mencionados exemplares. 
177

Ainda que Valado tenha a particularidade de ser a primeira estação ferroviária portuguesa datada do 

século XIX a ser valorizada com uma decoração deste tipo. 
178

Dado confirmado pela confrontação da realidade atual com fotografias do princípio da centúria de 

novecentos que mostram que, tirando a adição do programa azulejar, nenhuma outra intervenção de 

monta foi realizada. 
179

 Ainda que, na maioria dos casos, os programas azulejares continuassem a ser encomendados para 

decorar estações recém-construídas. 
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de forma quase integral no decorrer da restante década de 1920), com a inclusão de 

painéis figurativos na fachada voltada ao cais (em número de 6) e azulejos 

enxaquetados azuis e brancos, nas restantes paredes, constituindo-se portanto como um 

exemplar típico da década em que cujo programa se insere. 

Ainda que se inserisse numa povoação de pequena dimensão, a estação do 

Valado seria, à época, uma das mais procuradas da Linha do Oeste, com um elevado 

movimento turístico de portugueses e estrangeiros em busca do mar de uma das 

principais praias nacionais (Nazaré) e da monumental arquitetura do Mosteiro de 

Alcobaça
180

, sendo possivelmente a única estação da rede que serve dois dos principais 

pontos turísticos portugueses, ainda que não se localize em nenhum.
181

  

É exatamente procurando aproveitar e acrescer este potencial turístico que em 

1929 é feita a encomenda de seis painéis a J. Oliveira da Fábrica Aleluia de Aveiro, 

provavelmente fruto do reconhecimento que granjeava, à época e neste contexto, pelo 

seu trabalho executado dois anos antes em Santarém. Sem qualquer surpresa – e 

acentuando a secundarização da pequena povoação – nenhum dos painéis alude a 

Valado, dividindo-se em dois referentes à Nazaré e os restantes quatro a Alcobaça. A 

dimensão dos panos da estação é sensivelmente simétrica, tendo os dois maiores (com 

cerca de 2,70 metros de comprimento) sido aproveitados para exibir uma vista geral da 

Nazaré e do Claustro de Dom Dinis do Mosteiro de Alcobaça. Os restantes painéis 

reproduzem o Santuário de Nossa Senhora da Nazaré (com a legenda Nazareth – zona 

de turismo), a fachada principal do mosteiro 

e uma outra vista do referido Claustro de 

Dom Dinis. Ao centro, sob o típico relógio 

Paul Garnier da estação, envolvendo-o, 

figura um painel com o brasão de armas de 

Alcobaça    acompanhado     pela    inscrição  

        23 – Nazareth, Linda Praia de Banhos             Visitem  Alcobaça,  refletindo  uma  intenção 

                                                                   turística que jamais se verificaria de forma tão  

                                                 
180

 Este potencial turístico é comprovado pelo facto de, não obstante desde sempre constar nas paredes do 

edifício a designação “Valado-Alcobaça-Nazaré”, o nome oficial da estação ter sempre sido Valado.  
181

 Não é caso único de uma estação que, localizando-se numa pequena povoação situada próxima de uma 

maior que não é servida diretamente pelo caminho-de-ferro, se opta pela inclusão de ambos os nomes 

das localidades, sendo de destacar os casos de Chão de Maçãs-Fátima (Linha do Norte), Santa Clara-

Saboia (antiga Saboya-Monchique, Linha do Sul), Canas-Felgueiras (Linha da Beira Alta) e Duas 

Igrejas-Miranda (Linha do Sabor). No entanto, Valado é um caso paradigmático, não só por o nome 

nunca ter sido oficialmente alterado ainda que na estação surja o nome das duas povoações principais 

que serve. 
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forma tão direta e honesta. Igualmente único é o facto de, juntamente com a típica 

assinatura do pintor e fábrica e datação dos painéis, existir em dois painéis a indicação 

dos créditos fotográficos da imagem reproduzida.
182

 

 

 

24 – Visitem Alcobaça 

 

Pela sua singularidade merece também menção a reprodução quase exata de dois 

dos painéis num edifício em Alcobaça, assinadas pelo próprio J. Oliveira e que poderão 

ter sido elaborados no âmbito de uma encomenda, ainda que distinta, surgida por 

ocasião dos melhoramentos da estação. 

Não obstante ser um pequena estação de uma linha com um tráfego de 

passageiros muito inferior ao da Linha do Norte, Valado transformou-se num caso 

paradigmático ao se constituir como um dos raros exemplares a possuir um programa 

azulejar integralmente voltado para a promoção turística,
183

 confirmando-o a 

                                                 
182

 Cliché de Marques da Silva – Porto e Foto Bobone, em ambos os casos em painéis alusivos a 

Alcobaça, no que se pode interpretar como reflexo da diferença de atuação relativamente aos painéis 

da CIT Nazaré. Ainda que fosse prática corrente, foi a única vez em que foi abertamente assumida, 

nos próprios painéis, a reprodução de fotografias. 
183

 Ainda que, contrariamente ao verificado na Granja, em Valado abandona-se a mera sugestão de visita 

para se entrar verdadeiramente no campo propagandístico. 
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iconografia das composições e principalmente o facto da encomenda dos dois painéis 

alusivos à Nazaré ter sido feita pela Comissão de Iniciativa e Turismo local.
184

 

Criadas com base na Lei nº 1152 de 23 de abril de 1912, as Comissões de 

Iniciativa visavam “promover o desenvolvimento das estâncias
185

, de forma a 

proporcionar aos seus frequentadores um meio confortável, higiénico e agradável, quer 

executando obras de interesse geral, quer realizando iniciativas tendentes a aumentar a 

sua frequência e a fomentar a indústria de turismo, […] podem executar obras e 

realizar quaisquer melhoramentos em locais dependentes da acção do Governo ou das 

corporações administrativas, quando os respectivos projectos forem aprovados por 

aquelas entidades, não ficando, porém, estas ou quaisquer outras obras ou 

melhoramentos sujeitos ao pagamento de qualquer taxa ou licença.”
186

 Compostas por 

um conjunto de membros locais
187

, as Comissões de Iniciativa não eram subsidiadas 

pelo estado central, obtendo o seu financiamento através da cobrança (local) da Taxa de 

Turismo, paga pelos frequentadores e residentes das estâncias e pelas sociedades que 

explorassem “as concessões de águas-minero-medicinais ou nela exerçam qualquer 

comércio ou indústria.” Assim, apesar de não fazerem parte da administração 

autárquica, acabavam por se constituir como uma articulação entre esta e administração 

central, executando obras que, apesar da pequena monta e importância, acabavam por 

ser importantes melhoramentos para as populações locais e visitantes. 

Ainda que muitas destas Comissões de Iniciativa fossem criticadas justamente 

por alocarem alguns dos seus recursos financeiros a obras que não possuíssem um 

caráter turístico (e por isso competência dos municípios), acabariam por ter um 

                                                 
184

 A encomenda do conjunto azulejar do Valado terá sido concertada por mais do que uma entidade, uma 

vez que apenas os dois painéis onde se reproduzem aspetos nazarenos possuem, no canto superior 

direito e com significativa dimensão, as iniciais C.I.N. enquadradas por uma pequena moldura - um 

dos raríssimos casos da presença da assinatura do encomendador, só replicado nas estações de Canas-

Felgueira e Nelas, encomendas pela Junta de Turismo de Nelas (J.T.N.) em 1941. 
185

 O artigo 1º da Lei 1152 de 23 de abril de 1921 define as estâncias onde as referidas Comissões de 

Iniciativa deveriam ser criadas: “estâncias hidrológicas e outras, praias, estâncias climatéricas, de 

altitude, de repouso, de recreio e de turismo”, definindo o decreto nº 8714, de 14 de março de 1923 

um total de 69 praias, três estâncias climatéricas, uma estância de altitude e repouso e 12 estâncias de 

turismo. 
186

 Lei nº 1152, 23 de abril de 1921. 
187

 Segundo o artigo 2º da Lei nº 1152 de 23 de abril de 1921, “as comissões de iniciativa […] [deveriam 

ser] constituídas em cada estância pelos seguintes vogais: 1º um delegado do município; 2º um 

delegado da junta de freguesia; 3º um delegado de cada uma das entidades que explore águas da 

estância; 4º um médico director clínico ou adjunto de cada estância; 5º um delegado da Sociedade de 

Propaganda de Portugal; 6º o capitão do porto ou delegado marítimo quando as estâncias sejam das 

praias; 7º o regente florestal quando haja matas do Estado, nas proximidades; 8º o chefe de 

conservação das obras da área respectiva; 9º um hoteleiro; 10º um proprietário; 11º um comerciante 

[os três últimos eleitos] pelos indivíduos que na localidade exercerem a respectiva profissão, e que 

serão convocados para o acto eleitoral” 
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importante papel no desenvolvimento do turismo local ao longo das décadas de 1920 e 

1930, contribuindo com melhoramentos, embelezamentos e manutenção de alguns dos 

mais emblemáticos sítios e monumentos das estâncias
188

, incidindo igualmente a sua 

obra em aspetos tão díspares como construção e alargamento de estradas ou edições de 

guias, brochuras, postais e cartazes turísticos (contendo invariavelmente clichés 

fotográficos da região, recorrendo muitas vezes para o efeito a conceituados fotógrafos 

locais). Em meados da década de 1930, já durante a vigência do Estado Novo, as 

Comissões de Iniciativa e Turismo
189

 foram extintas, passando as suas competências 

para as Juntas de Turismo Nacional e para os serviços de turismo das respetivas 

autarquias.
190

 

Ainda que não tenha sido possível fazer o elenco das estações cujas decorações 

azulejares foram empreendidas por Comissões de Iniciativa e Turismo, parece uma 

                                                 
188

 No caso do azulejo, destaca-se o referido banco do Jardim da Porta do Sol em Santarém pela CIT 

Santarém em 1932, o famoso painel do Rossio de Viseu, instalado pela CIT Viseu em 1931 e a Fonte 

do Tritão, cujo projeto e painel azulejar foram encomendados pela CIT Ericeira ao pintor Alberto 

Souza em 1926 ou os 6 painéis colocados em diversos locais de Portalegre, executados na fábrica 

Aleluia e encomendados pela Junta de Turismo Local. 
189

 Segundo o elenco das Comissões de Iniciativa e Turismo feito pela Secretaria Geral do Tribunal de 

Contas, a partir das informações prestadas pela Repartição de Jogos e Turismo a 15 de julho de 1931, 

existiam à data 75 CIT: Aveiro, Curia, Ílhavo, Praia de Espinho, Furadouro, Luso e Buçaco, Praia da 

Torreira (Distrito de Aveiro), Moura (Distrito de Beja), Aguas Termais de Caldelas, Braga, Penha – 

Guimarães, Estância Termal das Taipas, Termas do Gerez, Termas de Vizela (Distrito de Braga), 

Castelo Branco, Covilhã (Distrito de Castelo Branco), Arganil, Coimbra, Figueira da Foz, Lousã 

(Distrito de Coimbra), Évora (Distrito de Évora), Albufeira, Armação de Pera, Faro, Praia da Cacela, 

Praia da Rocha – Portimão, Praia da Quarteira, VRSA (Distrito de Faro), Guarda, Manteigas (Distrito 

da Guarda), Alcobaça, Batalha, Caldas da Rainha, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, 

Nazaré, Óbidos, Pombal, S. Martinho do Porto (Distrito de Leiria), Cascais, Ericeira, Mafra, Praia da 

Areia Branca, Sintra, Termas dos Cucos e Praia de Santa Cruz (Distrito de Lisboa), Cabêço de Vide, 

Castelo de Vide (Distrito de Portalegre), Águas de Entre-os-Rios, Águas de S. Vicente, Leça da 

Palmeira, Póvoa do Varzim, Praia da Aguda, Praia da Granja, Praia de Miramar, Vila do Conde 

(Distrito do Porto), Santarém, Tomar (Distrito de Santarém), Praia da Costa – Caparica, Setúbal, 

Trafaria (Distrito de Setúbal), Estância Hidrológica de Peso de Melgaço, Moledo do Minho, Viana do 

Castelo, Vila Praia de Ancora (Distrito de Viana do Castelo), Caldas de Moledo, Oura – Chaves, 

Pedras Salgadas, Vidago (Distrito de Vila Real), Caldas de Aregos, Caldas de Felgueira, Caramulo, S. 

Pedro do Sul, Viseu, Vouzela (Distrito de Viseu). (in “Actividade e situação financeira das Comissões 

de Iniciativa e Turismo”, Torre do Tombo, Arquivo Salazar, IN-1, cx. 315, pt.2) 
190

O texto intitulado “Comissão de Iniciativa de Turismo de Viseu” presente no nº 2 da Viseupedia (2011) 

e assinado por Luís da Silva Fernandes dá pistas sobre a forma como estes organismos eram vistos 

pelo Estado Central bem como o contexto em que se deu a sua extinção: “A extinção da Comissão 

deu-se no âmbito do novo quadro institucional introduzido pelo Código Administrativo de 1936. Se é 

certo que alguns apontavam o escasso profissionalismo patente na actividade de algumas das 

Comissões, o que é certo é que a implantação crescente do Estado Novo não admitia facilmente um 

certo grau de autonomia local ainda patente nas suas actividades. Assim, a reestruturação das 

organizações locais de turismo conduziu à extinção da Comissão de iniciativa e Turismo de Viseu, 

tendo os seus bens, valores, inventários e relatórios sido entregues à Comissão Administrativa 

Municipal; de acordo com a lei (Decreto-Lei nº 27424, de 31 de Dezembro de 1936, artº. 6º), as 

funções da Comissão de Iniciativa seriam desempenhadas pela recém-criada Comissão Municipal de 

Turismo, dependente do pelouro da Urbanização e Turismo.” 

Luís da Silva Fernandes, Comissão de Iniciativa e Turismo in Viseupedia nº2 (2011) 



90 

 

evidência que estas tenham sido responsáveis por algumas das encomendas do início da 

década de 1930. 

 

Não obstante a coincidência da data (1930) e a proximidade geográfica (distando 

apenas 9 quilómetros entre si), os programas das estações de Outeiro e Bombarral 

devem ser encarados como encomendas absolutamente independentes, não possuindo 

quaisquer pontos de contacto, artísticos ou iconográficos. 

De reduzidas dimensões (das mais pequenas com ornamentação azulejar 

figurativa em toda a rede) e inserindo-se numa (também) pequena povoação
191

, a 

estação do Outeiro possui um conjunto decorativo composto por 4 painéis de temática 

exclusivamente alusiva aos principais pontos de interesse da Lourinhã e seu concelho 

(Velha Igreja Matriz da Lourinhã, Estrada Lourinhã-Outeiro, Praia da Lourinhã e 

Monumento da Batalha do Vimieiro), justificada pelo facto de se tratar da estação mais 

próxima desta cidade, onde naturalmente se apeariam os passageiros que a ela se 

quisessem dirigir. É, portanto, de admitir que a encomenda dos painéis tenha partido de 

uma entidade (pública ou privada) lourinhanense que, na ausência de uma estação 

própria, pretendesse tornar aquela como sua, deixando ali o convite a uma visita. Estes 

quatro painéis confirmam que os conjuntos azulejares ferroviários desde cedo deixaram 

de ser entendidos como mera decoração desinteressada, constituindo-se como uma 

mostra daquilo que cada localidade entendia ter de melhor a oferecer ao visitante. 

Por seu turno, a estação do Bombarral, inserida num aglomerado populacional 

de maiores dimensões, apresenta uma realidade completamente distinta ao se constituir 

como uma mostra puramente etnográfica, cada um dos oito painéis retratando o 

processo da elaboração do vinho (principal atividade bombarralense), passo a passo, 

desde a cultura da vinha até ao esmagamento das uvas com recurso a prensa.
192

  

Trata-se do único programa executado por José António Jorge Pinto (Fábrica 

Arcolena, Lisboa), mais conhecido pelo seu trabalho numa linguagem Arte Nova. O 

facto de se tratar de um artista com pouca ou nenhuma experiência no campo naturalista 

poderá justificar o facto de que, contrariamente ao habitual, os painéis não se limitem a 

representar imagens fotográficas, estruturando-se antes como um trabalho autoral, com 

traços mais livres e consequentemente com uma expressividade raramente vista noutros 

painéis do género. 

                                                 
191

 Outeiro da Cabeça, a cerca de uma dúzia de quilómetros a norte de Torres Vedras. 
192

 Primeira vez em que um conjunto azulejar se reporta integralmente a um único tema. 
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Datada de 1930, Vila Franca de Xira encerra o lote das estações de maiores 

dimensões assinadas por Perfeito de Magalhães. Ainda que não apresente a 

complexidade arquitetónica de Santarém, verifica-se uma clara evolução relativamente 

às estações das Caldas da Rainha e Marvão, contando com uma menor depuração 

decorativa e com a introdução de um maior e mais vincado número de elementos 

ecléticos. Distingue-se das restantes estações do mesmo autor (e possivelmente da 

totalidade das demais da rede ferroviária portuguesa) pela forma como subverte um dos 

elementos basilares do programa-tipo da estação portuguesa tardo-oitocentista
193

, ao 

elevar os corpos laterais relativamente ao central, resultando num edifício pouco 

harmonioso. 

Acerca do edifício de passageiros da estação afirmou Perfeito de Magalhães, 

num pequeno artigo no Boletim da CP em 1930, que “o projecto da construcção 

permitiu realizar não só o necessário desafôgo para o ordem e simplificação dos 

serviços de exploração, como tambêm condições que facilitam o movimento sempre 

crescente de passageiros. 

Procurou-se dar ao edifício um aspecto exterior agradável, empregando os 

materiais que mais abundam na região
194

 e decorando-o de fórma a dar-lhe uma 

fisionomia simples, alegre e limpa. 

Nos andares superiores, foram construídos aposentos higiénicos e confortáveis 

para 7 famílias, cabendo 5 a 7 divisões a cada família. Nos rez-do-chão, àlém das 

divisões necessárias ao serviço da estação, foi tambêm previsto um pôsto médico, 

sempre de oportuna utilidade.”
195

 

Do ponto de vista da aplicação azulejar, o edifício vilafranquense pouco se 

distingue das estações suas contemporâneas, com painéis figurativos a revestirem 

integralmente os panos inferiores da fachada posterior e azulejos enxaquetados azuis e 

brancos nas restantes fachadas. A contínua adoção desta configuração aponta para a 

existência abertamente assumida de um programa definido, presente em todas as 

                                                 
193

 A partir da década de 1910 este modelo caiu em desuso, tendo-se apostado – tanto em novas estações 

como em remodelações das existentes – numa configuração de um edifício com dois pisos de área 

semelhante e planta naturalmente distinta. Com o abandono do modelo de edifício de três tramos com 

o central mais elevado em relação aos laterais (de piso térreo) e a adoção da nova configuração, 

conseguiu-se aumentar a área útil do piso superior e assim incrementar o espaço para as dependências 

para os funcionários, geralmente para o chefe da estação. O pessoal menor geralmente ocupava as 

construções a si destinadas em bairros construídos próximos de algumas das estações da rede.  
194

 Esta preocupação com a aplicação de materiais regionais é particularmente vincada nas estações de 

Estremoz e Vila Viçosa onde toda a cantaria dos edifícios é em mármore. 
195

 Perfeito de Magalhães, Edifício de passageiros da estação de Vila Franca de Xira in Boletim da CP, 2º 

ano nº 11, maio de 1930, 93. 
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estações intervencionadas entre 1924 e 1930
196

 e assim transversal a regiões 

geográficas, artistas, fábricas cerâmicas e contextos decorativos. Ainda que fora da 

esfera da decoração figurativa, e assim do âmbito do presente estudo, importará referir a 

grande proliferação da aplicação de azulejos enxaquetados
197

 (possivelmente 

introduzidos em 1924 nas Caldas da Rainha
198

), tendo-se tornado na principal 

configuração da azulejaria ferroviária não figurativa, forrando integralmente um 

significativo número de estações de norte a sul do país.
199

 

Iconograficamente, a preocupação do conjunto vilafranquense assinado por 

Jorge Colaço centrou-se integralmente em representações etnográficas, arredando os 

elementos paisagísticos para segundo plano, como mero contexto da cena 

reproduzida.
200

 Constituindo-se como um dos mais completos programas etnográficos 

de toda a rede, divide-se em dois grandes campos, ao representar trabalhos associados à 

lezíria e ao rio (pescadores e embarcações típicas do Tejo), numa evidente divisão por 

género: o universo masculino representado pelos 

trabalhos tipicamente associados aos campinos, 

invariavelmente partilhando as composições com 

elementos asininos, bovinos, e equestres (que chegam a 

ter painéis integralmente a si dedicados); as mulheres 

ceifando, vindimando, tecendo e lavando no rio. Esta 

divisão por género dilui-se num dos principais painéis 

(localizado na parede do cais junto às portas de acesso            

 

 

                                                                  25 – Mulher entregando água a campino       

(estação Vila Franca de Xira)   

                                                 
196

 Ainda que este modelo não siga integralmente a lógica de três fachadas com azulejo enxaquetado, este 

surge em todas as estações intervencionadas na década de 1920: a estação do Bombarral apresenta as 

fachadas principal e laterais sem qualquer decoração, tendo no entanto sido aplicado azulejo 

enxaquetado azul e branco no pavilhão dos lavabos; em Avanca o azulejo enxaquetado surge só na 

fachada principal; nas Caldas da Rainha existe apenas no edifício do restaurante. 
197

 Possivelmente introduzidos em 1924 nas Caldas da Rainha; dominam, numa primeira fase, as 

tonalidades azuis e branca, assistindo-se no decorrer da década de 1930 a um alargamento da paleta, 

nomeadamente com a introdução do verde. 
198

 A estação das Caldas da Rainha é a primeira cuja ornamentação figurativa contempla também a 

aplicação de azulejos enxaquetados, não sendo naturalmente de excluir que os mesmos possam ter 

surgido anteriormente, numa outra estação cuja decoração não contemplasse painéis figurativos. 
199

 Um dos exemplos mais paradigmáticos é o da própria estação do Marvão que, como anteriormente 

descrito, foi originalmente azulejada por esta tipologia, assim se mantendo por mais de uma década 

até à encomenda do conjunto figurativo de finais da década de 1930. 
200

 Existe apenas um painel com a representação da zona ribeirinha de Vila Franca de Xira. 
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ao vestíbulo), no qual uma mulher leva uma bilha de água a um campino
201

, num 

momento de quase tréguas do árduo  trabalho a que  estavam votados nos restantes  

          

Em plena conformidade com a linguagem arquitetónica da estação, Jorge Colaço 

opta por uma moldura recortada de índole revivalista, formada por um conjunto simples 

de enrolamentos, concheados e faixas cruzadas em rede (numa configuração próxima à 

da obra que elaborou para o estabelecimento comercial da Rua dos Condes de 

Monsanto, em Lisboa), com apontamentos pontuais a amarelo contrastando com a 

tonalidade da restante composição. 

 

Findo o ano de 1930, extingue-se o ciclo de encomendas a ceramistas e fábricas 

aveirenses, inaugurado em 1914 na Granja e seguido integral e criteriosamente nos 

quinze anos seguintes. Nas mais de três dezenas de estações intervencionadas nas duas 

décadas seguintes, apenas em duas os programas azulejares são executados em 

Aveiro
202

, indicando não só uma perda considerável de importância da indústria 

cerâmica aveirense no panorama artístico português mas principalmente aquisição de 

uma consciência nacional da decoração azulejar ferroviária. Abandonando-se de forma 

definitiva o centro produtivo aveirense, abriu-se o leque a novas fábricas, centros 

produtivos e artistas, alguns deles de segunda geração. 

Para esse efeito muito contribui uma significativa alteração no âmbito das 

encomendas, passando de uma lógica aparentemente centralizada (no âmbito da 

contexto das obras das próprias estações)
203

 para uma encomenda de cariz 

eminentemente regional que se haveria de generalizar na década de 1930, com os 

serviços locais a tomarem para si a iniciativa das aquisições, controlando a escolha dos 

artistas e os custos inerentes, por si suportados. Esta nova realidade, verificada logo a 

partir da estação de Santarém em 1927, refletiu-se no crescente número de encomendas 

feitas de forma independente de programas construtivos/reconstrutivos dos edifícios das 

estações, o que permitiu ao azulejo uma independência programática que finalmente 

                                                 
201

 Um dos poucos painéis em que homens e mulheres partilham a composição. 
202

 Estações do Pinhão e Aguda, decoradas por J. Oliveira (Fábrica Aleluia), respetivamente em 1937 e 

1941. Também em 1941 os ceramistas aveirenses Licínio Pinto e Francisco Pereira executam dois 

conjuntos, de pequena monta, para as estações de Nelas e Canas-Felgueiras, embora com produção da 

Fábrica do Outeiro, em Águeda. 
203

A falta de documentação passível de esclarecer autoria das encomendas faz com que esta problemática 

seja uma formulação de hipótese carecendo de confirmação. 
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possibilitou a sua proliferação um pouco por todo o país, num universo bem mais vasto 

do que as Linhas do Norte (região de Aveiro e eixo Santarém-Vila Franca de Xira) e a 

Linha do Oeste, cerne das duas primeiras fases, decorridas até 1930. 
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1931-1943 – Maturação, Expansão Geográfica e Ocaso 

 

Em 1931 inicia-se um período de doze anos que, mantendo as características 

programáticas e iconográficas da década e meia anterior, assenta sobretudo na 

proliferação e expansão geográfica dos programas azulejares figurativos nas estações 

ferroviárias portuguesas. Neste período multiplicam-se as encomendas em todo o 

território (à exceção do Algarve), com particular destaque para a região do Alentejo que 

conta com uma dúzia de estações decoradas, a maioria por Jorge Colaço que, numa fase 

final da sua carreira e vida, aí executa algumas das suas derradeiras obras. 

Contrariamente às duas fases anteriores, a maioria dos conjuntos deste período foram 

aplicados em edifícios erigidos de raiz para novos troços, nomeadamente nas Linhas de 

Guimarães, Sines, Sabor e Ramais de Leixões e Portalegre, que entre si absorveram uma 

dúzia destas encomendas
204

, mais de um terço do total neste período. Paralelamente, 

assiste-se a um incremento deste tipo de intervenção decorativa em construções pré-

existentes, sem que na maioria dos casos seja acompanhada de qualquer outro tipo de 

beneficiação no edifício. 

Ainda que a maioria dos programas surja de forma isolada, um pouco por todo o país 

sobressai um intrigante conjunto de estações geograficamente próximos cujos 

programas decorativos possuem características comuns (principalmente o mesmo artista 

e datas semelhantes) apesar de encomendados por diferentes entidades.
205

 Em casos 

mais raros existe uma deliberada intenção regionalista que se traduz numa intervenção 

consistente em mais do que uma estação de uma determinada área/linha, sendo 

paradigmática a encomenda para quatro edifícios do novo troço Trofa-Senhora da Hora 

da Linha de Guimarães
206

, que distam apenas oito quilómetros entre si. Datada de 1931, 

                                                 
204

 Quatro estações na Linha de Guimarães (Araújo, Maia, Castêlo da Maia e Muro), duas estações na 

Linha de Sines (Santiago do Cacém e Sines), duas estações na Linha do Sabor (Sendim e Duas 

Igrejas-Miranda), duas estações no Ramal de Leixões (São Mamede de Infesta e Leça do Balio) e duas 

estações no Ramal de Portalegre (Fronteira e Cabeço de Vide-Vaiamonte). 
205

 Destacam-se neste contexto os casos de Santiago do Cacém (1931/1932) e Sines (1934/1935), dois 

programas assinados por Gilberto Renda que, contando com o mesmo número e lógica de colocação 

de painéis, são fruto de encomendas de entidades diferentes; ocorre o mesmo com as estações de 

Castelo de Vide e Vale do Peso, assinadas por Jorge Colaço (c.1937). Em Leça do Balio e São 

Mamede de Infesta (Ramal de Leixões, assinadas por Leopoldo Battistini), Duas Igrejas-Miranda e 

Sendim (Linha do Sabor, autoria de Gilberto Renda, c.1938) e Évora e Beja (Jorge Colaço, 1940) 

acontece exatamente o mesmo, ainda que, ao não ter sido possível apurar a identidade do 

encomendador ou contexto da encomenda, se torne impossível afirmar se possuem ou não as mesmas 

características dos exemplos inicialmente mencionados.  
206

 Atualmente, a exploração ferroviária do troço encontra-se parcialmente ativada pela Linha C do Metro 

do Porto, cuja construção e inauguração deu diferentes destinos às diversas estações: Araújo foi 

demolida e construída no local uma nova estação para o Metro do Porto; Castêlo da Maia foi 
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destaca-se das demais por, pela primeira e única vez, replicar um programa-tipo 

arquitetónico e decorativo implementado num mesmo âmbito geográfico
207

. Produzidos 

localmente pela portuense Fábrica do Carvalhinho (autoria de Carlos Branco), “têm por 

temas paisagens, assuntos religiosos e monumentos de expressão hiper-realista, cujo 

sabor romântico muito recorda as litografias do princípio do século, então muito 

vulgarizadas e apreciadas”
208

, verificando-se pontuais diferenças de inserção nos vãos 

do edifício, aplicando-se apenas nos panos inferiores (Muro e Araújo), num contínuo 

friso a toda a volta do edifício, junto à cimalha (Castêlo da Maia
209

) ou apresentando 

ambas as configurações (Maia). 

 

- Alentejo 

Após a execução do primeiro programa azulejar para uma estação alentejana em 1929, a 

região recebeu até 1940 uma dúzia de novos conjuntos
210

, a maioria deles com pontos 

de contacto entre si.
211

 Ainda que não se verifiquem substanciais diferenças entre os 

programas alentejanos e o que contemporaneamente era executado no restante país, é 

inequívoca a especial atenção dada a este tipo decorativo por um conjunto de entidades 

autárquicas, principais responsáveis pelas encomendas.
212

 

                                                                                                                                               
recuperada e refuncionalizada como estação da rede de metropolitano; Maia e Muro, ambas fora do 

troço do metropolitano portuense, encontram-se atualmente desativadas, tendo os painéis sido 

entaipados na última por modo a evitar furtos e degradação. 
207

 A aplicação de uma decoração azulejar sistemática regional não era um facto incomum na rede 

ferroviária portuguesa, ainda que ocorresse maioritariamente com azulejaria padronada não figurada, 

com aplicação de azulejos enxaquetados (azuis e brancos ou verdes e brancos) ou de padrão, existindo 

casos (ex: Ramal de Vendas Novas) em que cada estação possuía uma decoração deliberadamente 

diferente das demais. Ainda assim, e contrariamente ao que se verificou em larga escala com a 

azulejaria figurativa, na decoração azulejar padronada o processo de encomenda e assentamento dos 

azulejo era feito pelas próprias companhias que exploravam as linhas/ramais. 
208

 Pedro Vieira de Almeida e Rafael Salinas Calado, op.cit, 78. 
209

 Não sendo a única estação de toda a rede onde se aproveitou a intervenção decorativa azulejar no friso 

para aí se incluir pequenos medalhões decorativos, Castêlo da Maia apresenta um caráter de absoluta 

exceção pelo facto de se constituir essa como a única decoração azulejar do edifício.  
210

 Opta-se pela contabilização da estação de Santa Vitória-Ervidel na contagem, embora não se possa 

verdadeiramente falar num programas azulejar conforme entendido com os demais; não é, igualmente, 

possível afirmar que a estação tenha recebido a sua decoração na década de 1930, embora a 

proximidade estilística com outros exemplares desse período aponte nesse sentido. 
211

 Vale do Peso e Castelo de Vide parecem dois programas-gémeos; Sines, Santiago do Cacém (Linha de 

Sines), Fronteira e Cabeço de Vide-Vaiamonte (Ramal de Portalegre) inserem-se em edifícios da 

mesma tipologia construídos de raiz aquando da elaboração dos painéis, sendo os dois primeiros da 

autoria de Gilberto Renda e os restantes de Leopoldo Battistini; em diferentes linhas e distando quase 

100 quilómetros entre si, os programas de Évora e Beja apresentam características estilísticas 

aproximadas e são ambos assinados por Jorge Colaço para edifícios com as mesmas características 

arquitetónicas; Vila Viçosa e Estremoz partilham a mesma tipologia de edifício e consequentemente 

idêntico número e lógica de inserção dos painéis no espaço, ainda que os conjuntos, assinados por 

diferentes artistas, apresentem características radicalmente diferentes. Apenas Elvas e Santa Vitória-

Ervidel se apresentam como casos isolados dos demais. 
212

 Não tendo sido possível obter a autoria da encomenda em todos os casos, é possível no entanto de 
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Um dos mais peculiares casos de toda a rede nacional é o da estação de Santa Vitória-

Ervidel (Linha do Alentejo) cuja opção decorativa recaiu num compromisso entre 

azulejaria padronada e figurativa. Produzidos na Fábrica Sant’Anna (Lisboa) e assinado 

por “G&Q”, o conjunto é composto por cinco painéis
213

 baseados numa repetição 

configurativa e temática: uma ave pousada num ramo
214

 inserida num medalhão central 

de pequenas dimensões (4x4) envolvido por uma malha de azulejos, cada um possuindo 

uma flor que não se repete
215

, que simultaneamente remete para a figura avulsa 

azulejar
216

 e para os motivos dos Tapetes de Arraiolos. Longe de se constituir como uma 

originalidade ou exclusivo desta estação, similares exemplares deste padrão floral são 

passíveis de ser encontrados em locais geograficamente díspares, como numa das salas 

de leitura da Biblioteca Camões em Lisboa (datados de 1935), num vestíbulo de um 

edifício multifamiliar na Avenida 5 de Outubro em Santarém, na fachada de uma 

moradia em Caniço de Espargo (próximo de Santa Maria da Feira) ou num pequeno 

balcão do edifício habitacional da Estação Ferroviária de Sines (Fábrica Sant’Anna, 

1934), tratando-se provavelmente de um motivo à 

época produzido e disponibilizado, por catálogo, 

pela  fábrica  aos   seus   clientes.Não tendo sido 

possível, no contexto da presente investigação, 

encontrar qualquer réplica dos desenhos dos 

animais
217

, não parece no entanto provável a sua 

exclusividade para o edifício alentejano. 

 

 

26 – Estação de Santa Vitória-Ervidel (painel) 

 

                                                                                                                                               
afirmar que tal ocorreu nas estações de Castelo de Vide, Vale do Peso, Elvas e Santiago do Cacém. 

213
 O edifício é composto por dois corpos, um de menor dimensões e piso térreo para os passageiros e 

outro de dois pisos para habitação. Acentuando o caráter excecional desta decoração, estes painéis de 

diferentes dimensões inserem-se em vãos habitualmente não decorados, nomeadamente nas escadas de 

acesso ao piso superior do edifício habitacional ou a meia altura na fachada principal.  
214

 Ainda que a temática seja sempre a mesma, a representação do pássaro varia de painel para painel. 
215

 Os motivos florais avulsos são também aplicados debaixo de algumas das janelas voltadas ao cais, em 

pormenores de grande singeleza. 
216

 Surgido na azulejaria de Delft em finais do século XVII e granjeando alguma fama na primeira metade 

do século seguinte em Portugal, retorna à produção nacional a partir de década de 1930, ainda que 

com motivos naturalmente distintos, maioritariamente assente em representações de índole 

etnográfica. 
217

 Apesar da execução e dimensão diferentes, existem algumas proximidades entre este motivo e o do 

pássaro representado em alguns dos medalhões do Mercado da Ribeira, em Lisboa. 
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Tendo decorrido as suas obras de construção entre 1861 e 1864 (“com diversas frentes 

simultâneas de trabalho e recorrendo a uma mão-de-obra que chegou a atingir 

quarenta mil postos de trabalho”
218

), a Linha do Leste apresenta uma extensão total de 

275 quilómetros entre Lisboa e a fronteira junto a Badajoz, localizando-se a estação de 

Elvas a cerca de uma dezena de quilómetros deste último troço da linha. 

Projetada em 1862 e localizando-se nos arredores da cidade, “compunha-se por um 

conjunto de infra-estrturas, serviços e funções que a caracterizavam como estação de 

fronteira. [...] acumulava as funções próprias de infra-estrutura técnica ferroviária, 

com funções comerciais, aduaneiras, de fiscalização, sanitárias, de policiamento e de 

habitação para o pessoal ligado à exploração da estação. Como consequência deste 

novo equipamento observou-se o redesenhar das estradas de acesso e a implementação 

de novas funções no território limitrofe à estação, como as de armanezamento, 

produção industrial, serviços oficiais de comunicação (telégrafo) e equipamentos de 

restauração. Durante os anos de 1872 e 1882
219

, a Estação de Elvas apresentava-se 

como uma das principais estações da rede portuguesa em movimento de passageiros e 

mercadorias.”
220

 Sofre ao longo do tempo campanhas de obras mais ou menos 

profundas, das quais se destacam as alterações pontuais em 1872/3 (ao nível das 

coberturas), uma renovação geral - incluindo a construção de um novo dormitório - em 

1888, a construção da plataforma para passageiros em 1908 e a grande reparação de 

1932-1934, da qual resultou a “colocação, a partir de 1932, do actual silhar de azulejos 

relevados castanhos nas paredes exteriores e dos azulejos alegóricos na face virada à 

linha férrea, em 1933.”
221

, tornando-a na única estação do ramal homónimo a possuir 

um programa decorativo deste género. 

Ainda que seja uma das três estações fronteiriças com programa azulejar figurativo, ao 

contrário de Marvão-Beirã e Vilar Formoso (onde existiu uma deliberada intenção de 

mostrar algumas das belezas nacionais aos visitantes estrangeiros), não existe no 

edifício elvense mais do que a comum vontade de reproduzir os principais pontos de 

atração locais (maioritariamente o património arquitetónico e monumental de Elvas e 

Campo Maior, trabalhos agrícolas e paisagens da região),  

A encomenda dos painéis figurativos foi feita pela autarquia elvense, que suportou os 

                                                 
218

 Gilberto Gomes e Rosário Gordalina, “Odore di Carbone”. Breves apontamentos Relativos à Estação 

de Elvas, Monumentos 28 (Lisboa: IHRU, 2008), 139. 
219

 Por permitir uma ligação mais direta a Madrid, a construção do Ramal de Cáceres em 1881 (com 

entrada pela fronteira via Marvão-Beirã) retirou um grande número de passageiros à Linha do Leste. 
220

 Gilberto Gomes e Rosário Gordalina, op.cit, 140. 
221

 Gilberto Gomes e Rosário Gordalina, op. cit, 144. 
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custos associados (encomenda das fotografias a reproduzir nos painéis e execução 

destes), ficando a cargo da CFP o valor relativo à retirada dos azulejos padronados pré-

existentes e posterior recolocação na fachada principal. A escolha das fotografias a 

reproduzir foi da responsabilidade do engenheiro-chefe do Serviço de Conservação
222

 

da Companhia, o que faz crer que a CFP tivesse apertado controlo sobre a encomenda, 

mesmo não a suportando financeiramente. A execução dos painéis foi particularmente 

célere, distando pouco mais de dois meses entre o envio das imagens para a Fábrica (em 

data pouco anterior a outubro) e o assentamento dos azulejos na estação
223

 (antes do 

início da segunda quinzena de dezembro). Tal rapidez pode ser explicada pelo facto de 

apenas um pequeno número de painéis ter sido executado pelo próprio Leopoldo 

Battistini, sendo a maioria dos restantes concretizada pelos restantes operários da sua 

fábrica, conforme parece indiciar o facto de existirem assinaturas díspares nos painéis 

(Fábrica Cerâmica Constância ou Feito nas oficinas de L.Battistini, Fca. CCa. 

Constancia – R. S. Domingos à Lapa, 8 – Lisboa ou L. Battistini 1933). 

 

Inserida no Ramal de Portalegre, a história construtiva da estação de Fronteira é 

paradigmática das dificuldades existentes na eficaz concretização de projetos de 

expansão ferroviária em Portugal. Inicialmente contemplada no projeto ferroviário da 

Linha de Portalegre de 1903, para a qual foi lançado concurso em 1914 a construção do 

edifício (cujo projeto será presumivelmente datado da segunda metade da década de 

1920, pouco antes da data de execução do conjunto azulejar em 1930) concretiza-se em 

janeiro de 1933, sendo inaugurado apenas quatro anos depois aquando da conclusão do 

restante troço até Cabeço de Vide-Vaiamonte.  

Da autoria de Ernesto Korrodi (1870-1944), o projeto do edifício principal da estação 

consiste na acoplagem de dois blocos, um de piso térreo para passageiros e outro 

habitacional de dois pisos. Este modelo construtivo desenvolveu-se noutras duas 

estações da mesma linha (Cabeço de Vide-Vaiamonte e Santo Amaro-Veiros, a última já 

demolida) e na Linha de Sines, onde foi replicado em todas as estações que serviam as 

principais povoações (Sines, Santiago do Cacém, São Bartolomeu da Serra e Abela-São 

Domingos, tendo sido possivelmente introduzido nestas duas últimas, cuja inauguração 

                                                 
222

 Cf. Gilberto Gomes e Rosário Gordalina, op.cit. 
223

 Devido a um erro de medidas, o painel de maiores dimensões (Lançando Trigo ao Vento) teve que ser 

refeito (Cf. Gilberto Gomes e Rosário Gordalina, op.cit.). 
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data de 1927).
224

   

Coincidindo com a conclusão da construção do edifício, no número 1083 da Gazeta dos 

Caminhos-de-Ferro (1 de fevereiro de 1933) é escrito um longo artigo sobre a estação 

de Fronteira, que deve ser tomado como importante elemento de estudo no 

entendimento desta tipologia de estação, ainda que nele não se atribua a autoria a 

Korrodi nem se refira a replicação do modelo. Neste texto não assinado é feita menção 

às “duas elegantes construções no estilo da casa portuguesa dos séculos XVII e XVIII. 

Uma o edifício de passageiros ou estação propriamente dita e ligada a ela uma outra 

edificação com rez-do-chão e 1º andar destinada à habitação do chefe e restante 

pessoal graduado da estação [sendo] […] toda a gare em frente do edifício de 

passageiros […] resguardada por um alpendre suportado por elegantes colunas de 

granito.”
225

 Ao longo do texto são enumeradas e descritas as instalações para 

passageiros (sala de espera, bilheteira, balcão para despacho de bagagens, arrecadação 

para bagagens, gabinetes para o chefe da estação e instalações telefónicas) e 

habitacionais, que ocupa todo o edifício anexo (piso térreo destinado à habitação do 

chefe da estação e primeiro andar para habitação dos dois fatores da estação
226

), 

considerando-se que “se procurou atingir o justo equilíbrio entre a severa economia 

que nesta naturesa de obras é indispensável exigir e as primeiras regras de arte e de 

higiene, o que impressiona agradavelmente todos aqueles que visitam a nova estação e 

desconheçam a influência que na cultura de um povo exercem a arte e o bom gosto da 

construção dos seus edifícios públicos.”
227

 À semelhança de outros artigos dedicados 

pela Gazeta a estações novas ou intervencionadas, a decoração azulejar merece parca e 

pouco entusiástica menção
228

, sendo apenas referido que “ostentam-se quer do lado da 

                                                 
224

 A autoria de Ernesto Korrodi só é atribuída aos edifícios das três estações do Ramal de Portalegre, 

assumindo-se – pela óbvia similaridade – que as da Linha de Sines sejam do mesmo autor 

 (cf. SIPA, registo de inventário da Estação Ferroviária de Sines 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=14399). 
225

 “Linha de Portalegre. Estação de Fronteira”, Gazeta dos Caminhos-de-Ferro, 1 de fevereiro, 1933, nº 

1083. 79. 
226

 De referir que junto à estrada de acesso à estação foi construído um bloco de moradias para os 

restantes trabalhadores (“construídas conforme as regras do estilo regional, constituem verdadeiras 

casas alentejanas”, Gazeta dos Caminhos-de-Ferro, Op.Cit).  
227

 “Linha de Portalegre. Estação de Fronteira”, Gazeta dos Caminhos-de-Ferro, 1 de fevereiro, 1933, nº 

1083. 79.  
228

 No entanto, o autor do texto imprime bastante mais entusiasmo na secção dedicada aos azulejos 

colocados no vestíbulo e sala de espera que descreve como “magníficos lambris de azulejo, 

harmónicos com a arquitectura do edifício […] [referindo mais à frente no texto, a propósito da sala 

de espera que] com as suas paredes caiadas, com o lambriz de azulejo imitação dos séculos XVII e 

XVIII e o tecto em maceira, imitando castanho, reproduz com feliz exactidão as salas daquelas 

épocas” (Gazeta dos Caminhos-de-Ferro, Op.Cit). Em Fronteira, esta arquitetura revivalista não se 

limita aos simples pormenores fachadistas, indo ao ponto de uma tentativa aproximada de reprodução 
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gare quer do lado do páteo de acesso, interessantes painéis de azulejo ao estilo da 

época e alusivos a cenas da vida agrícola alentejana.”
229

  

Contrariamente ao afirmado neste artigo
230

, o conjunto azulejar da estação de Fronteira, 

composto por 16 painéis da autoria de Leopoldo Battistini, desenvolve-se não só nas 

duas fachadas de maiores dimensões (8 composições na principal e 6 na voltada ao 

cais), mas também na fachada lateral e no edifício habitacional que exibe pontuais 

aplicações azulejares, em especial nos balcões do piso superior
231

. A totalidade das 

cenas reproduzem aspetos da vida campestre (pastorícia, recolha da cortiça, apanha da 

azeitona…) pautando por uma ausência quase total de representações arquitetónicas, 

mesmo no plano secundário. Na fachada principal, ladeando a entrada, Leopoldo 

Battistini reintroduz, inovando, as barrocas figuras de convite, dando-lhes um cunho 

altamente etnográfico, através da representação do acordeonista e da ceifeira, dois dos 

mais extraordinários exemplares azulejares da primeira metade do século XX. Esta nova 

roupagem parece constituir-se como um dos raros exemplos de uma liberdade estílistica 

autoral que raramente foi possível assistir no contexto da azulejaria ferroviária. 

 

          
 

                                      27 – Ceifeira                                        28 - Acordeonista 

                                                                                                                                               
dos espaços interiores. 

229
 “Linha de Portalegre. Estação de Fronteira”, Gazeta dos Caminhos-de-Ferro, 1 de fevereiro, 1933, nº 

1083. 79. 
230

 As fotografias de época não permitem aferir se os painéis da fachada lateral fazem ou não parte do 

programa original. Ainda assim, a confrontação da foto que ilustra o artigo (no qual é possível ver que 

os apontamentos azulejares do edifício habitacional se encontram já colocados) com o facto de os dois 

painéis apresentarem uma linguagem estética em todo coincidente com os demais, permite admitir que 

a afirmação no texto se baseie efetivamente num erro. 
231

 À semelhança do ocorrido na totalidade dos edifícios desta tipologia que contam com decoração 

azulejar figurativa, apenas os painéis do edifício de passageiros exibem cenas alegóricas. 
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Inaugurada na mesma data, de igual configuração arquitetónica e autoral (ainda que a 

execução do programa decorativo seja cronologicamente distinta - 1933), a estação de 

Cabeço de Vide-Vaiamonte enquadra-se no mesmo contexto de encomenda da anterior. 

Visto tratar-se do único caso de duas estações alentejanas decoradas simultaneamente 

no mesmo concelho (Fronteira), parece admissível a possibilidade de resultarem de uma 

encomenda única feita para as duas infra-estruturas pela autarquia local
232

. 

O programa decorativo do edifício de passageiros da estação, atualmente ocupado por 

uma estalagem, contemplou um semelhante número de painéis e inserção no edifício 

que em Fronteira, ainda que se releve o lamentável facto de todos os painéis da fachada 

posterior terem desaparecido e de terem sido causados irreversíveis danos nos dois da 

fachada lateral
233

. As composições intactas seguem uma lógica programática similar à 

da estação que serve a sede do concelho (quadros relacionados com a temática 

campestre), incluindo-se porém a representação de dois edifícios locais, Igreja do 

Espírito Santo e o Pelourinho de Cabeço de Vide (que tomam para si os panos centrais), 

ainda que em ambos os casos o protagonismo da cena seja roubado pela presença de 

figuras femininas em primeiro plano, que atribui aos edifícios o valor de mero 

enquadramento do quotidiano da povoação.  

 

Tal como na Linha de Portalegre, o processo da concretização da construção da Linha 

de Sines sofreu sucessivos avanços e recuos durante mais de três décadas, 

principalmente devido à dificuldade na obtenção de financiamento para o 

empreendimento.
234

 Iniciando-se a construção da linha (que originalmente deveria ligar 

Sines a Beja) em 1919, contou com uma abertura faseada: troço Ermidas-Sado – São 

Bartolomeu da Serra em 1927; daí até Santiago do Cacém em 1934 e finalmente até 

Sines em 1936.  

A pertinência desta linha era sobretudo justificada pela importância industrial e 

portuária que Sines demonstrava no início do século, aliada às deficientes vias de 

comunicação (prejudicando transporte de passageiros e mercadorias) patentes em toda a 

região do Alentejo, demonstradas pelo texto de António Jacinto Maria de Vilhena que 

                                                 
232

 Baseando-se esta afirmação na autoria das encomendas azulejares de um significativo número de 

estações alentejanas. 
233

 Na obra Aspectos Azulejares na Arquitectura Ferroviária Portuguesa de 2001, Rafael Salinas Calado e 

Pedro Vieira de Almeida aludem para esse facto, pelo que se trata de uma situação ocorrida há pelo 

menos década e meia. 
234

 Sobre os diversos passos da construção da Linha de Sines, consultar o artigo “A conclusão da Linha de 

Sines” escrito pelo Conselheiro Fernando de Souza na Gazeta de Caminhos de Ferro, nº 1170, de 16 

de setembro de 1936. 
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reflete as dificuldades existentes no final do século XIX para transpor a distância entre 

Santiago do Cacém e Lisboa (cerca de 100 quilómetros), paradigmática dos problemas 

de transporte que enfrentavam as regiões sem traçado ferroviário. 

 
[Em 1894] partia-se de S. Tiago do Cacém pelas dez ou dez e meia horas da noite, chegando-se 

a Alcácer do Sal pelas seis ou seis e meia horas da manhã do dia seguinte; atravessava-se o Sado 

em barca, porque então não havia ponte alguma sobre o rio. O transporte na diligência, de S. 

Tiago de Cacém a Alcácer do Sal, custava 700 réis ou 7 tostões. 

Pelas oito ou oito e meia horas partia-se de Alcácer do Sal para o Poceirão, custava 800 réis ou 

oito tostões. 

Pelas duas horas da tarde embarcava-se no comboio, chegando-se a Lisboa, pouco antes das 

cinco horas. 

O preço do bilhete do comboio em 3ª classe era de 480 réis. 

Em resumo: partia-se de S. Tiago do Cacém pelas 10h ou 10h30m da noite num certo dia e 

chegava-se a Lisboa pouco antes das 5h da tarde do dia seguinte; a viagem custava 1980 

réis.”
235

 

 

À data da inauguração do último troço da Linha de Sines, a construção da totalidade das 

seis novas estações encontrava-se concluída. Apesar das mencionadas São Bartolomeu 

da Serra e Abela-São Domingos (demolida) terem um programa azulejar decorativo 

(padronado), apenas as duas mais importantes estações foram decoradas com painéis 

azulejares figurativos, assentes já aquando da sua inauguração. 

Os 14 painéis da estação estação de Santiago do Cacém datam de 1931 e 1932 

(anteriores à data da inauguração da estação, em 1934). Apesar de não ser claro se a 

encomenda partiu da companhia de caminhos de ferro ou da autarquia, esta última 

suportou o valor referente aos painéis figurativos, conforme é possível perceber através 

da transcrição de parte do discurso feito pelo Diretor Geral dos Caminhos de Ferro, 

Engenheiro Álvaro Sousa Rego, aquando da inauguração do troço até Santiago do 

Cacém: 

 

Nos restantes trabalhos da linha nota-se o perfeito acabamento e, pelo que respeita a edifícios, a 

êste essencial predicado acresce o bom gôsto que não é facto de somenos valir porque muito 

convém imprimir a estas construções caracter nacionalista, dentro da simplicidade apropriada, 

mas sem menosprezo da sua feição educativa, muito a ter em conta pela influência que exercem 

nas edificações regionais que o caminho de ferro desenvolve e cria. 

Assim o reconheceu a ilustra Comissão Administrativa da Câmara Municipal de S. Tiago do 

Cacem, que a exemplo doutras municipalidades veio cooperar connosco, suportando a diferença 

de preço dos azulejos artísticos empregados na decoração desta estação, cujos quadros 

criteriosamente se estudaram e selecionaram, observando-os cuidadosamente nos pormenores 

que à região mais interessam pelos seus costumes e pelos detalhes característicos dos seus 

                                                 
235

 António Jacinto Maria de Vilhena, Ramal de Sines ou Linha Férrea de Ermidas-Sado a S. Tiago de 

Cacém e Sines: Subsídios para a História da sua Construção (Lisboa: Sociedade Industrial de 

Tipografia, 1937), 139. 
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trajes.
236

 

 

Conforme referido no discurso, nos painéis são representadas algumas das principais 

atividades locais (nomeadamente o descortiçamento) e pontos de interesse da cidade, 

com destaque para as ruínas romanas de Miróbriga, representadas num dos dois dípticos 

existentes nos edifício (situação única em todo o país). 

  

Também os 14 painéis da estação de Sines são de data pouco anterior (1933/1934) à da 

inauguração da entrada em funcionamento do edifício, em 1936. Apresenta substanciais 

diferenças temáticas para a santiaguense
237

 na menor representação do edificado local 

em detrimento de um raro núcleo de paisagens costeiras e atividades relacionadas com o 

mar, nomeadamente pesca. Destaca-se igualmente pelas suas composições historicistas, 

das raras existentes nas estações ferroviárias portuguesas, incidindo essencialmente nos 

principais momentos da travessia marítima até à Índia de Vasco da Gama (o mais ilustre 

sineense) e no episódio da partida para o exílio de D. Miguel em 1834. Denota uma 

clara divisão dos núcleos temáticos por fachada, pela disposição nos panos centrais da 

fachada principal dos quatro painéis historicistas, por oposição à representação 

marítimas da fachada posterior (dois painéis aludindo à atividade piscatória da vila e 

outro representando uma bucólica paisagem com um homem sentado numa rocha 

contemplando o mar). Na fachada 

lateral do edifício de passageiros os 

dois painéis de maiores dimensões 

exibem uma vista geral de Sines com 

a praia em primeiro plano e um 

conjunto de barcos de pesca ao largo 

da povoação. 

 

 

                                                                                          29 - Partida de D. Miguel para o Exílio 

                                                                                                          (Estação de Sines) 

 

                                                 
236

 Carlos d’Ornellas,  “Melhoramentos Públicos – Inauguração do Troço da Linha Férrea de Sines, Entre 

o Tunel e S. Tiago do Cacem”, Gazeta dos Caminhos-de-Ferro, 1 de julho, 1934, nº 1117. 329. 
237

 Sendo a autoria e a dimensão do conjunto coincidente com a estação santiaguense, não existe qualquer 

evidência de pontos de contacto programático entre ambas, ideia reforçada pelo facto de se tratarem 

de encomendas provenientes de duas entidades distintas. 
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No final da década de 1930, duas estações do Ramal de Cáceres (uma das duas 

principais vias de ligação internacional) receberam programa azulejares decorativos. 

Apesar de resultarem de encomendas feitas por entidades diferentes, a enorme 

proximidade programática, estilística, cronológica, autoral (ambos de Jorge Colaço) e 

técnica (“Castelo de Vide e Vale do Peso constituem dois exemplos de grande 

modernidade caracterizada pela utilização pioneira, da serigrafia em azulejo, para a 

obtenção do efeito de “corda-seca”
238

) parece apontar para outro resultado que não uma 

mera e inocente coincidência
239

. 

Para além da colocação dos oito painéis (c.1937) encomendados e integralmente pagos 

pelas autarquias de Nisa e Crato (cujos concelhos eram servidos pela estação, entretanto 

desativada)
240

, poucas ou nenhumas alterações terá sofrido a pequena estação de Vale do 

Peso. Segundo Maria Cristina Garcia Sala, que estudou o Ramal de Cáceres e respetivas 

estações, “o professor Manuel Subtil, que redigiu e publicou alguns trabalhos sobre a 

construção deste ramal, empenhou-se também neste projecto, fazendo diligencias para 

que o conceituado artista realizasse estes painéis, havendo apenas a lamentar o facto 

de as Câmaras não possuírem as fotografias em quantidade e qualidade suficientes 

para enviar, sendo necessário recorrer às cedidas por alguns amadores, que serviriam 

de base ao trabalho do artista.”
241

 

A temática reproduz diversos aspetos arquitetónicos da zona (Calvário de Nisa, Fonte de 

Vale do Peso, Fonte Setecentista de Alpalhão, Castelo da Flor da Rosa, Crato
242

, Central 

da Foz, Hidroelétrica Alto Alentejo
243

) e uma cena alusiva à Cerâmica de Nisa
244

. A 

mais notável e singular composição do conjunto localiza-se no tímpano da fachada 

posterior onde, num painel de dimensão muito superior aos que habitualmente existem 

                                                 
238

 Pedro Vieira de Almeida e Rafael Salinas Calado, op.cit, 143. Sobre as técnicas desta época, consultar 

José Meco, O Azulejo em Portugal, (Lisboa: Alfa, 1989), 79-90. 
239

 Sem consulta documental dos processos não é possível oferecer uma resposta concreta sobre este 

assunto. O facto de as estações possuirem uma igual configuração poderá ter levado à concretização 

de um desfecho semelhante, resultando de uma possível encomenda concertada entre as diferentes 

entidades ou de uma simples cópia.  
240

 Cf. Maria Cristina Garcia Sala, Levantamento Tipológico das Estações do Caminho de Ferro no 

Ramal de Cáceres [texto policopiado] (Lisboa: [s.n.], 2000). 
241

 Maria Cristina Garcia Sala, op.cit., 141. 
242

 Cuja fotografia que reproduz mostra ainda o edifício antes da intervenção da DGEMN. 
243

 Estas duas últimas temáticas prefiguram-se como casos únicos em toda a rede da reprodução de infra-

estruturas deste tipo. 
244

 Na década de 1930 os trabalhos cerâmicos (nomeadamente de Barcelos e Estremoz) granjearam 

enorme sucesso por serem vistos como manifestações típicas da arte popular portuguesa. 
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nesta parte do edifício
245

, se representa um rua da vila com a igreja em segundo plano, 

com o nome da estação em destaque. 

Por seu turno, o conjunto azulejar de Castelo de Vide consubstancia uma iniciativa dos 

serviços de turismo da Câmara Municipal de Castelo de Vide, executando um projeto 

idealizado pela extinta Comissão de Iniciativa e Turismo local. A encomenda terá 

partido do próprio presidente da autarquia que, após a anuência da CP
246

, escreveu 

pessoalmente uma carta a Jorge Colaço, datada de 18 de maio de 1937.  

 

Exmo Sr. Jorge Colaço. Estrada da Luz nº 26, Lisboa. 

Pensando a Câmara Municipal de Castelo de Vide colocar na sua Estação de Caminho de Ferro 

uns painéis, em azulejo, réclamativos das suas belezas turísticas, venho deste modo, pedir a V. 

Exª de quem me lembrei para a feitura dos mesmos, o obséquio de me informar de qual seria o 

preço que estes poderiam custar seguindo as medidas do desenho que […] em relação à fachada 

frente à linha e repartidamente o custo da frente lado Marvão a Peso. Agradecia muito a V. Exª o 

favor de uma rápida resposta onde se indica ao mesmo tempo qual a demora que estes trabalhos 

podem ter. Qualquer destes dias enviarei a V. Exª depois de informações pedidas, os motivos 

que hão de figurar nos mesmos painéis.
247

 

 

Foram posteriormente enviadas ao artista as fotografias a reproduzir nos painéis e as 

dimensões para estes pretendidas. “Estavam previstos ainda outro conjunto de painéis 

que seriam colocados nas duas paredes laterais exteriores, mas que após o pedido de 

orçamento, não foram mandados executar. Orçou-se o conjunto destes seis trabalhos 

em 6039$ e encontravam-se já na posse da Câmara em Outubro desse mesmo ano, 

tendo sido colocados em finais de 1937.”
248

 

Mais uma vez a iconografia assenta quase integralmente em sítios e monumentos locais, 

tornando-se ao mesmo tempo num documento artístico e histórico, na medida em que 

mostra espaços urbanos de Castelo de Vide com uma realidade totalmente diferente 

daquela deixada pelas obras levadas a cabo nas décadas seguintes. Tal como no 

programa-gémeo de Vale do Peso, o destaque vai inteiramente para a composição 

existente no tímpano da fachada voltada ao cais, que repete as dimensões e iconografia 

desta. 

                                                 
245

 Os tímpanos dos edifícios de passageiros eram geralmente aproveitados para a inserção de medalhões 

recortados, identificativos dos Caminhos de Ferro do Estado, que a partir de finais da década de 1920 / 

inícios da década de 1930 foram colocados em dezenas de estações exploradas pela companhia. 
246

 Segundo a carta de pedido de autorização à CP, a encomenda dos azulejos a Colaço contextualizar-se-

ia nas obras que estavam a ser levadas a cabo na estação (cf. Maria Cristina Garcia Sala, Op.Cit). 
247

 Transcrição, a partir de Maria Cristina Garcia Sala, Op.Cit, da carta enviada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Castelo de Vide a Jorge Colaço. 
248

 Maria Cristina Garcia Sala, Op.cit., 143. 
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Concluído no início de novecentos, o pequeno Ramal de Vila Viçosa contava apenas 

com 16 quilómetros e apenas 4 estações, duas das quais intervencionadas 

decorativamente no final da década de 1930. 

Da autoria de Gilberto Renda (em data desconhecida), o conjunto azulejar de Vila 

Viçosa é composto por uma dezena de painéis de grande dimensão (cerca de 2,5 metros 

de comprimento) que se distribuem pelas quatro fachadas (uma composição em cada 

lateral e quatro nas restantes). Segue uma pensada lógica de integração no espaço na 

medida em que os panos centrais enquadrando as entradas no edifício (e por isso áreas 

de maior movimentação de passageiros) são ocupados por composições alusivas a temas 

históricos (fachada principal) e à arquitetura calipolense (fachada voltada ao cais). Os 

restantes painéis representam alguns dos principais trabalhos campestres locais, 

nomeadamente a fenação (representada em quatro composições). 

A estação calipolense denota uma clara exaltação da estética tardo-barroca, não só pelos 

elementos presentes nas cartelas, mas principalmente pelo elevado número de painéis 

com albarradas existentes nas fachadas principal e posterior (6 painéis de pequenas 

dimensões em cada) e com putti nas fachadas laterais (dois em cada, enquadrando o de 

temática alegórica). 

Partilhando com a estação de Vila Viçosa o ramal
249

 e a conceção arquitetónica do 

edifício de passageiros, surge com naturalidade o facto de o programa azulejar de 

Estremoz seguir criteriosamente o modelo de aplicação azulejar do edifício calipolense, 

não obstante a diferente autoria (João Alves de Sá, 1940). Em conformidade com a 

maioria dos programas alentejanos, a simples e bucólica iconografia do conjunto revela 

monumentos locais [Convento das Maltesas (2 painéis), Portas de Santo António, 

Hospital e Fonte de São João de Deus, Fonte das Bicas, Fonte do Largo do Espírito 

Santo] e aspetos do quotidiano local (ceifeiras, aguadeiro, pastor, mercado de cerâmica).  

Enquadrados por cercaduras recortadas e coroadas por um vaso florido ladeado por duas 

aves apostadas, os painéis são inseridos em composições azulejares de maiores 

dimensões que, numa espécie de trompe l‟oeil, simulam aplicações decorativas de 

pedra. Os panos de menores dimensões (localizados entre os painéis alegóricos) foram 

aproveitados para a colocação de composições rocailles com albarradas enquadradas 

por elementos arquitetónicos também coroados por vasos e aves, em plena 

                                                 
249

 Ainda que ambas fossem as estações terminais do Ramal de Vila Viçosa, a estação de Estremoz tinha 

uma importância acrescida ao fazer igualmente parte da Linha de Évora e do Ramal de Portalegre.  
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conformidade com a profusão decorativa que João Alves de Sá imprime nas suas obras. 

 

Na mesma data constroem-se e inauguram-se novas infra-estruturas de passageiros, 

assentes no mesmo modelo construtivo, para as estações de duas das capitais de distrito 

alentejanas, Évora e Beja, provavelmente no âmbito de um conjunto vasto de obras 

empreendidas aquando da celebração dos Centenários. Ambos os edifícios são 

compostos por três corpos, o central com dois pisos (o inferior totalmente revestido a 

cantaria) divididos em cinco panos por pilastras de cantaria. No tímpano da fachada 

principal foram colocadas as armas nacionais sobre esfera armilar e o cronograma 1940 

também em cantaria. A principal diferença entre ambos reside no avançado avarandado 

ao centro da fachada principal da estação eborense, dando-lhe uma harmonia bastante 

maior. 

Contrariamente a Évora (composta por um único edifício) e numa configuração pouco 

comum, o conjunto bejense, mais ambicioso e refletindo maior ecletismo, é composto 

por quatro edifícios separados entre si e alinhados ao longo do cais (restaurante de 

traços e elementos com sugestão modernista, edifício administrativo, edifício de 

passageiros e bloco de sanitários). A mistura de elementos de diversos estilos é 

providenciada pela introdução de elementos Deco (nomeadamente o portão que separa o 

espaço da estação do exterior e os candeeiros que o enquadram) e modernistas (no bloco 

do restaurante
250

, em especial na fachada voltada ao cais), que contrastam com alguma 

frieza das linhas arquitetónicas dos restantes edifícios. Os edifícios de passageiros e 

administrativo possuem imponente colunata voltada à linha, elemento presente na 

maioria dos edifícios ferroviários de passageiros da região construídos nas décadas de 

1920 e 1930, possivelmente como resposta direta às condições atmosféricas do estio 

alentejano. 

A proximidade arquitetónica entre os edifícios bejense e evorense reflete-se também na 

azulejaria, no que não parece constituir-se como mera aleatoriedade: a coincidência 

cronológica, autoral (Jorge Colaço) e principalmente a similaridade do coroamento das 

cercaduras (de clara inspiração mudéjar) e das temáticas e sua forma de representação 

parecem apontar para uma encomenda comum, arquitetónica e decorativamente, 

                                                 
250

 No registo de inventário SIPA da Estação Ferroviária de Beja  

(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=16980) é mencionada a existência de 

um conjunto azulejar no edifício do restaurante “onde se procura criar algo novo dentro da 

tradição”, não tendo sido possível no contexto da presente investigação ter acesso aos mesmos ou a 

imagens que os reproduzissem. 
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provavelmente pela Companhia de Caminhos-de-Ferro Portuguesa ou pelo próprio 

Estado Central.  

O conjunto azulejar da estação de Beja é o mais extenso dos dois, composto por 26 

painéis dispostos nas fachadas posteriores e numa das laterais dos edifícios de 

passageiros e administrativo
251

. Num interessante artifício que não encontra eco em 

nenhuma outra estação portuguesa, Jorge Colaço distingue temática e cromaticamente 

os painéis dos dois edifícios: no bloco administrativo possuem uma moldura de 

tonalidade verde enquadrando uma reserva em tons de castanho e branco
252

 com temas 

alusivos aos trabalhos regionais (descortiçamento, pastorícia, enfardamento, 

representação de gado...); no edifício de passageiros, em tonalidades azuis, representam-

se temas e figuras históricas associadas à cidade e região (“Rainha D. Leonor 1458-

1525”, “Ourique 1139”, “Soror Mariana Alcoforado” e “Tomada de Beja aos Mouros - 

1162”) e principais edificações monumentais bejenses (Ermida de Santo André, 

Convento do Carmo, Palácio dos Maldonados, Igreja da Misericórdia de Beja, Igreja de 

Santa Maria da Feira, Torre de Menagem do Castelo de Beja e Igreja da Conceição).
253

 

Distante das opções estilísticas tomadas por outros artistas, Jorge Colaço introduz em 

Beja painéis com cercaduras ecléticas, assentes em elementos Arte Deco (motivos 

florais estilizados) e mudéjares (nos remates que simulam merlões, remetendo para a 

azulejaria quinhentista do Palácio de Sintra), enquadrando reservas de recorte 

polilobado.  

A existência de um conjunto sequenciado de edifícios possibilitou a existência, entre a 

gare e o edifício administrativo, de um acesso direto do exterior ao cais providenciado 

por um corredor aberto azulejado com motivos de inspiração barroca (nomeadamente o 

friso com a repetição do motivo da albarrada).   

 

 

 

 

 

                                                 
251

 A par da estação de Vilar Formoso, trata-se do único caso em que a totalidade dos painéis não se 

encontra disposta no edifício de passageiros. 
252

 Únicos painéis ferroviários onde a reserva não é total ou parcialmente azul e branco. 
253

 A única exceção neste quadro iconográfico reside na grande composição azulejar que se desenvolve a 

toda a largura da fachada lateral (uma das maiores composições azulejares em comprimento de toda a 

rede ferroviária, com quase 6,5m x 1,30m).  Composto quase integralmente pelos mesmos motivos 

florais estilizados das cercaduras dos demais painéis, encerra três medalhões de recorte polilobado que 

representam temáticas campestres. 
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30 – Pormenores das Cercaduras (estação de Beja) 

 

Mais do que em qualquer outra estação, o extenso uso da cantaria no somatório dos 

edifícios, numa “depuração que não é indiferente à influência do modernismo”
254

 

atribui ao conjunto azulejar não só um valor decorativo, mas principalmente a 

capacidade de humanizar e combater a pesada sobriedade patente pelo conjunto 

arquitetónico. 

Ligeiramente inferior em dimensão e reduzindo-se exclusivamente ao edifício de 

passageiros, o programa azulejar da estação de Évora é composto por duas dúzias de 

painéis iconograficamente divididos nos mesmos três campos que em Beja, 

monumentos locais (Igreja de São Brás, Templo Romano, Igreja da Graça, Convento de 

Santa Clara, Sé de Évora e Igreja de São Francisco – 2 painéis), trabalhos rurais 

(pastorícia, ceifa...) e temáticas historicistas
255

. Contrariamente a uma escolha simples e 

direta da iconografia dos outros dois tipos, as composições históricas reproduzem 

quadros cuja relação com a cidade eborense raramente é óbvia, fácil ou direta. 

 

 

 

                                                 
254

 SIPA, registo de inventário da “Estação Ferroviária de Beja” 

(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=16980) 
255

 Que contrariamente ao habitual noutras estações não se localizam nos panos centrais, tendo-se optado 

pelos extremos das fachadas laterais (um em cada extremo junto às esquinas do lado do cais) e na 

fachada posterior (nos terceiro e quarto panos de cada lado).  
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 Resto do País 

Apesar de uma quase integral coincidência programática e iconográfica entre os 

programas azulejares alentejanos e os das restantes regiões portuguesas no período em 

análise, destaca-se o facto de a maioria destes últimos terem sido aplicados em estações 

pré-existentes. De um universo de 24 estações intervencionados neste âmbito 

cronológico e geográfico, apenas onze eram novas construções, oito das quais em troços 

construídos à época (às anteriormente mencionadas Araújo, Castêlo da Maia, Maia e 

Muro somam-se Leça do Balio, São Mamede de Infesta, Duas Igrejas-Miranda e 

Sendim) e três em linhas pré-existentes (Abrunhosa, Azambuja e Pinhal Novo).  

 

Não tendo sido possível apurar a circunstância da encomenda dos dois programas 

azulejares do Ramal de Leixões (Leça do Balio e São Mamede de Infesta), é no entanto 

crível que tenham feito parte de uma única encomenda, dada a proximidade geográfica, 

coincidente número de painéis (17), sua inserção no edifício (6 na fachada principal, 9 

na fachada voltada ao cais, 2 na fachada lateral esquerda), iconografia representada 

(quase todas as composições representando cenas relacionadas com a lavoura, algumas 

delas com o Rio Douro como pano de fundo
256

), autoria (oficinas de L.[eopoldo] 

Battistini, em Lisboa) e data de colocação nos edifícios (em ambos os casos já 

assentados aquando da inauguração do troço, em setembro de 1938). O somatório destes 

dois programas aos quatro da Linha de Guimarães e aos de São Bento e Rio Tinto, num 

total de 7 estações num pequeno raio de acção, torna a Área Metropolitana do Porto 

numa das zonas com maior número de estações intervencionadas, relevando-se o facto 

de que, à parte os quatro conjuntos da Linha de Guimarães, nenhuma das encomendas 

ter sida executada em fábricas cerâmicas portuenses, apesar da forte dinâmica que estas 

apresentavam no início de novecentos. 

 

No nordeste transmontano, o projeto da Linha do Sabor foi integralmente cumprido em 

1938, numa extensão de mais de uma centena de quilómetros entre o Pocinho e a 

                                                 
256

 Agustina Bessa-Luís questiona a escolha das temáticas representadas, nomeadamente devido à 

ausência da representação das principais edificações monumentais locais: “Tenho que sugerir aqui 

uma falta na azulejaria da CP quando na estação de Leça do Balio não teve mais nada que pintar a 

não ser o namoro: que não se percebe bem se é despedida, porque a mulher parece enxugar o pranto. 

Mas onde está o mosteiro de Leça, duma solene grandeza, como se fosse um Escorial de arrabalde? 

Já os azulejos de São Mamede de Infesta se socorrem da vista da cidade e dos lugares de pesca de 

mastros que parecem as Lanças, de Velasquez.” Agustina Bessa-Luís, op.cit., 26. 
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estação localizada em Duas Igrejas, próxima da cidade de Miranda do Douro
257

 (que por 

não ter sido contemplada com a construção de uma estação
258

 viu o seu nome 

acrescentado à designação oficial, Duas Igrejas-Miranda, que manteve até à sua 

desativação a 1 de agosto de 1988). A estação é composta por um alargado conjunto de 

infra-estruturas ferroviárias (um edifício de passageiros de médias dimensões que segue 

os preceitos de uma linguagem tradicionalista anteriormente aplicada noutras estações, 

edifícios habitacionais e oficinas de manutenção de material circulante) cuja construção 

se terá devido ao facto de ser a estação terminal de uma linha numa área remota do país, 

o que obrigava à dotação das condições necessárias para permitir a permanência de um 

vasto grupo de funcionários.  

Aquando da sua inauguração o edifício de passageiros encontrava-se já decorado por 

um conjunto de 19 composições azulejares figurativas, número absolutamente 

excecional para uma estação não citadina do norte do país
259

. Dividindo-se em 

representações arquitetónicas e etnográficas, a sua aplicação nas diferentes paredes do 

edifício é pouco comum devido ao facto de mais de metade dos painéis terem sido 

colocados na fachada principal (9), dividindo-se os restantes, em igual número (4), pela  

fachada posterior e por uma das laterais. Apesar da existência de motivos locais (Igreja 

Matriz do Santo Cristo do Outeiro e Igreja Matriz de Duas Igrejas) e regionais (painel 

alusivo a uma casa típica transmontana), o conjunto centra-se na cidade de Miranda do 

Douro e seus mais emblemáticos edifícios (duas vistas gerais da povoação; antiga 

Domus Municipalis, Ruínas do Castelo, edifício do antigo Tribunal, Sé e ruínas do 

antigo Paço Episcopal)
260

. Do ponto de vista etnográfico, à parte os comuns trabalhos 

rurais (pastora com um rebanho de ovelhas) destacam-se o painel alusivo aos Pauliteiros 

de Miranda (à época os mais altos representantes da etnografia mirandesa
261

) e os três 

reproduzindo fielmente trajos locais, nomeadamente a capa de honra mirandesa que 

ostensivamente aparece em duas composições de modo a surgir de frente e costas e 

assim permitir uma completa visualização. Esta excessiva preocupação com a 

                                                 
257

 Localizada a cerca de 8 quilómetros de Miranda do Douro. 
258

 O projeto original da Linha do Sabor, parcialmente abandonado, pressupunha que o traçado chegasse 

ao Vimioso, contemplando uma estação em Miranda do Douro, pelo que, numa primeira fase, a 

designação da estação era simplesmente Duas Igrejas. 
259

 Só encontrando paralelo com a também raiana estação de Caminha. 
260

 Facto relevante se levado em consideração que, aquando da execução do conjunto azulejar, se previa 

ainda a construção de uma estação na capital do planalto transmontano. 
261

 Que, entre outras iniciativas do género, haviam sido enviados “em 1935 [pel]o Secretariado da 

Propaganda Nacional [...] a Londres, a uma grande parada folclórica” [António Ferro, Museu de 

Arte Popular (Lisboa: SNI, 1948), 16]. 
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indumentária não é verificada em mais nenhuma estação da rede, o que demonstra as 

diferentes formas de entender quais os mais relevantes factos locais a serem exaltados e 

perpetuados. 

 

 

31 - Pauliteiros de Miranda (estação Duas-Igrejas Miranda) 

 

Apesar de não ter sido confirmá-lo documentalmente, tudo parece apontar
262

 para que o 

programa azulejar da estação de Sendim tenha sido elaborado aquando o de Duas 

Igrejas-Miranda. Também datado de pouco antes de 1938 e da autoria de Gilberto 

Renda, a singeleza do conjunto é ampliada pelo reduzido tamanho dos quinze painéis, 

dos de menor dimensão em toda a rede portuguesa, contrastando ostensivamente com os 

dois enorme símbolos dos Caminhos-de-Ferro do Estado em azulejo aplicados nos 

tímpanos do edifício. 

O programa de Sendim procura atingir uma representatividade regional não conseguida 

pelo de Duas Igrejas-Miranda, ao incidir numa área geográfica bastante mais vasta e 

num mais elevado número de povoações. Ao cobrir sobretudo os concelhos de Miranda 

do Douro e Vimioso
263

, parece ter existido uma intenção de complementar o programa 

da estação terminal, o que, se confirmando, constituiria uma ocorrência isolada em toda 

a rede portuguesa. Incidindo maioritariamente em estruturas arquitetónicas, percebe-se a 

existência de uma divisão tipológica e estilística destas em construções medievais 

(representação dos castelos de Algoso, Mogadouro e Penas Róias, Ponte Medieval e 

Fonte dos Canos de Miranda do Douro) e edificações religiosas barrocas (Caçarelhos e 

                                                 
262

 De novo a proximidade geográfica (cerca de uma dúzia de quilómetros de distância), cronológica, 

programática, artística e autoral. 
263

 Mais próximos da povoação de Duas Igrejas (e consequentemente de Miranda do Douro) do que de 

Sendim (da qual não existe qualquer representação). 
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Malhadas), traçando o somatório dos painéis das duas estações um representativo retrato 

do planalto transmonado, suas tradições e edificações. 

 

De 1935 datam três novas estações contempladas com decoração azulejar figurativa 

que, em diferentes troços pré-existentes, substituíram antigas construções 

(sensivelmente) presentes nos mesmos locais.  

Projetada por Cottinelli Telmo, na estação da Azambuja
264

 (Linha do Norte) funde-se 

modernismo e permanências estilísticas, tendo-se procurado conseguir um mais eficaz 

balanço ao se ter optado pela colocação de apenas um painel em cada fachada lateral e 

assim permitido deixar relativamente incólumes as fachadas de maiores dimensões
265

. 

De grandes dimensões (dos maiores de toda a rede ferroviária portuguesa
266

, com cerca 

de 5x3,15m e 5,15x3,40m
267

), os dois painéis reproduzem aspetos relacionados com o 

Rio Tejo (algumas das tipologias das suas embarcações) e com os diferentes passos da 

cultura e apanha do trigo (reproduzindo-se já uma moderna debulhadora mecânica). 

Substituindo um antigo edifício existente em local próximo, a construção do apeadeiro 

de Abrunhosa (Linha da Beira Alta) foi motivada pela proximidade à Casa de Repouso 

da Abrunhosa-a-Velha, edificada em 1927 por iniciativa do Prof. Dr. Sebastião Cabral 

da Costa Sacadura e que rapidamente se tornou num dos principais estabelecimentos do 

género da região. A importância do local é atestada, não só pela construção específica de 

um novo edifício de passageiros (ainda que de modestas dimensões), mas 

principalmente pelo facto de este ter passado a ser paragem de todos as composições 

que passavam pelo troço (comboios regionais, rápidos da Linha da Beira Alta e do Sud-

Express, principal comboio internacional português que fazia a ligação de Lisboa a 

Paris). 

Contando com serviços de mercadorias, bagagens e de passageiros, consistia num 

abrigo para os viandantes, gabinete para telégrafo e habitação para o chefe da estação. 

                                                 
264

 Único edifício ferroviário assinado por Cottinelli Telmo a possuir um programa azulejar deste tipo. 
265

 Ainda que a fachada posterior tenha sido revestida a azulejo padronados amarelos que parecem surgir 

de forma desadequada a todo o contexto do edifício. 
266

 É igualmente dos maiores conjuntos de temática naturalista em contexto de exterior. No século XX, as 

encomendas de arte pública azulejar de exterior de enormes dimensões surgiram essencialmente a 

partir da sua segunda metade, já em linguagem modernista (de que são incontornáveis exemplos os 

painéis da Avenida Infante Santo, em Lisboa e uma substancial percentagem das obras de Eduardo 

Nery neste contexto). 
267

 Excluindo os painéis de São Bento. De modo a haver um termo de comparação, será importante referir 

que, embora variem naturalmente de dimensão conforme os vãos onde se inserem, em média um 

painel de uma estação ferroviária apresenta uma largura entre os 1 metro (painéis de menores 

dimensões, regra geral entre-portas localizadas nas zonas centrais das fachadas) e os 2,25metros e uma 

altura entre 1,75 e 2,25 metros. 
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Contou, desde a sua inauguração, com um programa azulejar que subverte a lógica das 

composições da década de 1920 através da aplicação de azulejo enxaquetado verde e 

branco na fachada voltada ao cais e de um painel de grandes dimensões em cada uma 

das laterais. A sua absoluta singularidade iconográfica reside na alusão feita por ambas 

as composições à referida casa de repouso (um aspeto geral do edifício e uma 

representação panorâmica da área envolvente, a partir do alpendre do estabelecimento 

hoteleiro, no qual se encontra uma mulher cujo olhar bucolicamente envolve a vista em 

redor), caso excecional de um conjunto azulejar ferroviário integralmente respeitante a 

um único edifício privado, no que constitui uma evidência de que terá sido o dono da 

Casa de Repouso a empreender uma forte pressão para a construção do novo edifício
268

 

e a encomendar e pagar a sua decoração. 

A construção de um novo edifício para passageiros na estação do Pinhal Novo em 

substituição de um modesto apeadeiro pré-existente, refletiu a crescente importância 

que tinha desde o início do século XX. Contrariamente aos dois anteriores casos, o 

conjunto azulejar pinhalnovense não foi executado e colocado aquando da entrada em 

funcionamento do novo edifício, não tendo sido possível apurar se devido a um mero 

atraso ou se a iniciativa decorativa foi efetivamente posterior à construção deste. Assim, 

só em 1938 a estação se tornou na primeira da Linha do Sul com decoração azulejar 

figurativa, conjunto de grandes dimensões composto por mais de duas dezenas e meia 

de painéis da autoria de Francisco Branco e João Rosa Rodrigues
269

, reproduzindo 

fotografias de Manuel Giraldes da Silva
270

 (famoso fotógrafo local) alusivas a temáticas 

regionais, nomeadamente monumentos de Setúbal e Palmela e representações de 

trabalhos campestre em Rio Frio. 

 

Refletindo a rápida e vasta forma como este tipo de decoração se expandiu no período 

em análise, os mais de uma dezena de programas elaborados para estações pré-

existentes fora do Alentejo encontram-se geograficamente fracturados em distintos 

pontos e circunstâncias dentro de  um conjunto de linhas e ramais ocupando grande 

parte do território a norte do Tejo [Linha da Beira Alta (3), Linha do Oeste (3), Linha do 

                                                 
268

 Jorge Eduardo Figueira corrobora a teoria ao afirmar mesmo que a estação da Abrunhosa terá sido 

“mandada construir pelo proprietário da casa de Repouso” (Jorge Eduardo Figueira, op.cit., 59).  
269

 Dois pouco conhecidos artistas que à época operavam na Oficina Battistini, que após a morte do 

mestre italiano, ocorrida dois anos antes, era gerida por Maria de Portugal. 
270

 Cf. Site Câmara Municipal de Palmela (http://www.cm-

palmela.pt/pt/conteudos/areas+de+intervencao/patrimonio+cultural/patrimonio+historico+e+edificado

/patrimonio+Ferroviario/esta%C3%A7%C3%A3o+cp+pinhal+novo/ - consultado a 20 de setembro de 

2014) 
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Minho (2), Linha do Douro (2), Linha do Alentejo
271

 (1) e Ramal da Lousã
272

 (1)]. 

 

Mantendo a consistência das encomendas da década de 1920, a Linha do Oeste contou 

com um total de 3 novas estações intervencionadas no período em análise, duas das 

quais na década de 1930. 

De 1934 data a decoração da Estação de Mafra, única com autoria tripartida
273

 (Carlos 

Mourinho, Mário Salvador e Álvaro Pedro Gomes
274

, produção da Fábrica de Loiça de 

Sacavém), facto relevante no âmbito de um conjunto de programas azulejares que, 

apesar de se cifrar em cerca de meia centena, foi realizado por um reduzido número de 

artistas.
275

  

Através da colocação da totalidade dos painéis na fachada voltada ao cais (e por 

conseguinte aos passageiros que não se apeariam) e principalmente da temática 

integralmente alusiva a Mafra (cinco painéis representando o Convento, dois alusivos à 

Tapada e o restante ao Jardim do Cerco) procurou-se aproveitar e potenciar as 

características turísticas da região. Contrariaramente à (aparente) habitual aleatoriedade 

programática da colocação dos painéis nos vãos dos edifícios, em Mafra atribuiu-se aos 

vãos centrais as representações arquitetónicas, remetendo para os extremos da fachada 

os painéis respeitantes aos espaços naturais da localidade. 

No ano seguinte foi executado o conjunto azulejar de Leiria, única capital de distrito 

servida pela Linha do Oeste. Composto por uma dúzia de painéis, integralmente 

voltados ao cais e executados pela Oficina Battistini a partir de desenhos de Ernesto 

Korrodi e Luís Fernandes
276

, assentam numa iconografia de âmbito local (representação 

                                                 
271

 Ainda que possuindo uma iconografia diferente dos demais conjuntos em análise, importa referir os 

painéis executados por João Alves de Sá em 1933 (representando brasões de algumas das principais 

cidades a sul do Tejo) para a Estação Sul e Sueste (em Lisboa), única estação da rede ferroviária 

projetada para não ter serviço ferroviário, sendo simbolicamente ponto de partida de uma linha de 

caminho de ferro cujo troço inicial era fluvial.  
272

 No qual, a estação Lousã que desde cedo se tornou numa das principais estações da região centro, 

tendo sido desativada em 2009 no contexto do seu reenquadramento como paragem do Metro 

Mondego, projeto entretanto suspenso), conta com um conjunto de oito painéis (das oficinas de Jorge 

Colaço, produzidos na Fábrica Lusitânia, em Lisboa) que forram integralmente os panos inferiores da 

fachada voltada ao cais, focando aspetos da cidade lousanense, nomeadamente os seus principais 

monumentos (Palácio dos Salazares, Santuário de Nossa Senhora da Piedade, Capela da Misericórdia 

e Castelo de Arouce/Lousã), destacando-se pela singular iconografia o que representa a Fábrica de 

Papel do Prado. Atualmente todos os painéis, alguns em mau estado de conservação, encontram-se 

tapados de modo a evitar furtos e degradação. 
273

 Carlos Moutinho assina cinco painéis, Álvaro Pedro Gomes é autor de dois e  Mário Salvador apenas 

de um. 
274

 Autor, em 1930, do extenso conjunto azulejar do Mercado Municipal de Vila Franca de Xira. 
275

 Este dado torna-se ainda mais excecional levando em conta que, dos três autores, apenas Mourinho 

assina outra encomenda do género, na Azambuja. 
276

 Não sendo os únicos os painéis que não se limitam à mera reprodução fotográfica, são no entanto os 
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de monumentos da cidade leiriense: Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, Capela e 

Campanário, Castelo de Leiria e Santuário do Senhor Jesus dos Milagres) e regional 

(Fátima, Batalha e “Castelo de Porto de Mós). O convite à visita da cidade e região 

circundante é feito através de um painel, com o sugestivo título de Roteiro, que 

parcialmente reproduz um postal com um mapa da região centro publicado pela 

Comissão de Iniciativa de Turismo de Leiria
277

 (intitulado Leiria Centro de Turismo – 

centro de irradiação para os mais lindos monumentos e as mais belas paisagens de 

Portugal
278

) contendo a “distância quilométrica” para os principais centros turísticos da 

região acompanhada de uma pequena imagem de uma das principais belezas 

arquitetónicas e paisagísticas de cada um deles
279

, numa opção de que só teria eco em 

Vilar Formoso. 

 

Na Linha do Minho, dois outros conjuntos foram executados no período em análise, 

ainda que as dissemelhanças entre eles sejam particularmente notórias.  Nos arredores 

da cidade do Porto, o conjunto azulejar da estação de Rio Tinto executado por J. Alves 

de Sá em 1936 (no contexto da construção do novo edifício) é composto por nove 

painéis alegóricos colocados na fachada voltada ao cais e um conjunto de composições 

barroquizantes que ocupam os vãos inferiores das restantes fachadas do edifício 

(enrolamentos, grinaldas, folheados, putti, todos eles encimados por albarradas que 

pontualmente se desenvolvem ao longo das fachadas) exacerbando o espírito barroco 

como em nenhuma outra estação. A temática é integralmente respeitante a aspetos 

antigos e coevos dos arrabaldes da cidade portuense, sempre em ligação com o Rio 

Douro e/ou com a arquitetura civil barroca local. Nos três panos centrais são 

representadas outras tantas cenas da Batalha em 824 entre Abd-El Hamam Kalifa de 

Cordoba e o Conde Hermenegildo
280

, o acontecimento histórico mais relevante da 

                                                                                                                                               
únicos em que, a par com a assinatura do ceramista, existe uma menção ao autor do desenho. 

277
 Ainda que não assente em documentação que o comprove, esta apropriação de um desenho utilizado 

numa edição da Comissão de Iniciativa e Turismo de Leiria pode evidenciar que os painéis da estação 

tenham sido por esta encomendados. 
278

 Cf. José Luís Mingote Calderon, “La Representación patrimonalizada de un país. Portugal en los 

paneles de azulejos de la primera mitad del siglo XX”, Anales del Museo Nacional de Antropología 

XV/2013 (Madrid: Ministério de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de 

Documentación y Publicaciones, 2013), 182. 
279

 Num total de 17 localidades representadas (ainda que Coimbra e Figueira da Foz não possuam o 

pequeno desenho a acompanhar) com diferentes impactos turísticos, cabendo no painel a 

representação de emblemáticos locais como Fátima, Batalha, Alcobaça e Nazaré ao lado de outros de 

duvidosa relevância turística como Maceira ou Monte Real. 
280

 Apenas um dos painéis possui legenda, parecendo no entanto claro que as outras duas cenas bélicas 

aludam à mesma batalha. 
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região que, segundo a lenda, terá dado origem ao nome da localidade devido ao sangue 

então derramado que terá turvado um pequeno curso de água. O tratamento dado por 

Alves de Sá a estas três cenas é absolutamente exemplar na forma como introduz uma 

elevada movimentação, numa mole de corpos em movimento e jazidos, dando à cena 

uma rara expressividade no contexto dos painéis azulejares ferroviários, 

invariavelmente meras reproduções fotográficas que tendencialmente se limitam a 

captar um instante e a cristalizá-lo. Contrariamente às restantes composições do 

conjunto (de pequena dimensão e enquadrados por uma moldura ovalada em tons 

dourados
281

), nas cenas bélicas a enorme sumptuosidade decorativa (a um nível que 

raramente se assistiu no próprio barroco) e a não existência de qualquer separação da 

reserva com os elementos da moldura contamina irreversivelmente a cena, limitando a 

sua leitura. O olhar do espectador perde-se, esmagado por uma profusão de elementos 

azuis e brancos da reserva cortados pelo manganés das cortinas que caem da parte 

superior, exaltando o excessivo aparato cénico das composições. Mais do que pelo 

típico sentimento de pertença/identificação sentimental com as cenas representadas, 

habitual na azulejaria ferroviária portuguesa, em Rio Tinto procurou-se alcançar o 

espetador através da exaltação do sentido visual, seguindo os preceitos barrocos como 

em poucas composições azulejares revivalistas da primeira metade de novecentos. 

 

O elevado grau de isolamento derivado do facto de ser o único conjunto azulejar 

figurativo em toda a região minhota e simultaneamente aquele que mais quilómetros 

dista de um programa similar
282

, parece apontar para que a consubstanciação do 

programa azujelar da estação de Caminha possa ter partido de uma iniciativa local. Este 

desenquadramento geográfico parece estender-se também aos próprios painéis que 

constituem um dos raros conjuntos com molduras ao estilo D. Maria I (neoclássicas), 

estilo que não obstante ter sido particularmente aplicado na azulejaria da década de 

1930, não teve particular eco nas estações de caminho de ferro. Encarnando um 

revivalismo azulejar neoclássico, os painéis apresentem ao centro pequenos medalhões 

onde as cenas se desenvolvem, ocupando-se a restante área por típicos elementos 

neoclássicos, nomeadamente grinaldas. 

                                                 
281

 Neste painéis as molduras ocupam cerca de dois terços da composição, limitando-se a cena a 

representar num pequeno intervalo ovalado (com uma moldura dourada, como se de um espelho se 

tratasse).  
282

 Dista cerca de 67kms em linha reta da estação do Muro, ultrapassando os 60kms que separam a 

estação de Santa Clara-Saboia das de Sines e Santiago do Cacém. 
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No entanto, esta particularidade geográfica não influiu na conceção e desenvolvimento 

decorativo, que se constitui como um ambicioso e completo programa composto por 

mais de duas dezenas de composições aflorando temáticas regionais, nomeadamente 

monumentos (Torre da Lapela, Ponte Medieval de Vilar de Mouros, Casa de Lanheses, 

Capela de Santo Isidoro, Pelourinho de Arcos de Valdevez, Igreja Matriz de Caminha, 

Torre do Relógio e Edifício da Câmara Municipal de Caminha e Anta da Barrosa – 

naquela que é a única representação de um monumento pré-histórico em todo o 

conjunto azulejar ferroviário) e principais trabalhos da região (pesca, recolha dos limos, 

arrumar das medas nos espigueiros, transporte do feno e da madeira). 

Através de exemplos como Caminha, percebe-se a existência de um leque temático 

pouco alargado e transversal a estações de norte a sul do país (mesmo as que possuem 

realidade próprias e geralmente isoladas do ponto de vista geográfico e de encomenda) 

que deu à azulejaria ferroviária uma unidade programática que ilude a dispersão das 

encomendas por dezenas de diferentes entidades. 

 

Tal como na congénere minhota, na Linha do Douro são intervencionadas neste período 

duas estações cujos únicos pontos em comum se limitam a meras coincidências 

temáticas e geográficas. 

Composto por 24 painéis e executado em 1937 por J. Oliveira (Fábrica Aleluia), o 

conjunto azulejar da estação do Pinhão
283

 é centrado na região duriense, representando-

se a cenas alusivas à sua principal atividade (vindima), algumas das quintas da região e 

vistas panorâmicas dominadas pela omnipresença do Rio Douro. 

O facto de a encomenda ter partido de uma instituição privada (Instituto do Vinho do 

Porto
284

) apresenta uma forte singularidade e parece justificar, não só o predomínio das 

temáticas vinícolas, mas principalmente a da Estação Viti-Vinícola do Douro Rio Torto, 

                                                 
283

 Os painéis da estação do Pinhão constituem-se, atualmente e a par com os de São Bento, como um dos 

mais famosos conjuntos azulejares ferroviários em Portugal e um dos raros reconhecíveis e 

localizáveis por grande parte do público informado. Ao ponto de, constarem em quiosques de norte a 

sul do país, numa edição de postais turísticos reproduzindo dois dos painéis da estação, distinguindo-

se dos demais postais pelo facto de serem recortados conforme as molduras dos painéis. 
284

 “1935, 5 Fevereiro: a Junta de Freguesia, presidida por António Manuel Saraiva, pede à Câmara 

Municipal de Alijó que oficiasse a Companhia de Caminhos de Ferro Portugueza, para que, aquando 

da reparação geral da estação do Pinhão, aqui fossem colocados azulejos com motivos regionais; 

1936, Agosto - o Instituto enviou à Companhia para apreciação 20 fotografias com motivos para os 

painéis; os responsáveis do Instituto pediram à Companhia que cuidassem da adjudicação da obra, 

mas esta acabou por escusar-se; escolha da Fábrica de cerâmica Aleluia, de Aveiro, para produzir os 

azulejos, trabalho realizado pelos pintores de azulejos João Oliveira e Lourenço Limas” 

    SIPA, Estação Ferroviária do Pinhão (campo: cronologia)     

(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11031) 
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opção à primeira vista intrigante. 

Por contraposição ao edifício pinhoense, a estação do Pocinho possui apenas um painel 

(da autoria de Gilberto Renda em data desconhecida) cujas significativas dimensões (c. 

2,25x2,55m) lhe atribuem algum destaque no edifício. Caso único no contexto da 

azulejaria ferroviária portuguesa, o painel (alusivo à temática vinícola, representando 

homens carregando cestas de uvas em direção às adegas) foi estrategicamente inserido 

numa espécie de nicho num dos extremos da fachada posterior, denunciando uma 

previsível e engenhosa (ainda que não particularmente bem conseguida) tentativa de 

remendar o fecho de um dos vãos do edifício
285

, resultando numa pouco harmoniosa 

opção decorativa. 

 

Inaugurada em 1882, como parte integrante da Linha da Beira Alta que liga a fronteira à 

Figueira da Foz, Vilar Formoso tornou-se quatro anos depois (aquando da inauguração 

do troço até Medina del Campo, província de Valladolid, que marcou o princípio da 

exploração do serviço internacional) numa das mais importantes estações portuguesas 

ao se ter constituído na principal porta de entrada e saída ferroviária em/de Portugal, 

estatuto que manteve até à atualidade. O elevado número de passageiros que daí adveio 

ao longo das décadas seguintes trouxe a necessidade de ampliação e modernização do 

edifício, em plena conformidade com um conjunto de obras do género empreendidas em 

toda a rede nas décadas de 1930 e 1940. 

Num artigo do número 1081 da Gazeta dos Caminhos de Ferro, de 1 de Janeiro de 1933, 

é feita uma breve menção à “grande reparação do edifício”
286

 cuja natureza e detalhe 

das obras não foram discriminadas. A existência de desenhos técnicos (alçados)
287

 

datados de 1933 e 1934 contemplando decoração azulejar das fachadas do edifício (um 

dos quais com o título Detalhe da Aplicação de Azulejo na Frontaria da Estação de 

Vilar Formoso, desenho do alçado do edifício onde surge já a representação de um dos 

painéis, o da Sé da Guarda) parece refletir uma intenção decorativa cronologicamente 

coincidente com esta grande intervenção na estação. No entanto, a morosidade na 

obtenção do financiamento para a consubstanciação da decoração azulejar levou ao seu 

                                                 
285

 Esta ideia é dada pelo facto de no extremo oposto da fachada posterior do edifício (que revela um 

grande sentido de simetria) existir uma janela cujas dimensões são sensivelmente semelhantes às do 

painel. 
286

 “O Que se Fez nos Caminhos de Ferro em Portugal no Ano de 1932”, Gazeta dos Caminhos-de-Ferro, 

1 de janeiro, 1933, nº 1081. 12. 
287

 Arquivo Técnico da REFER, Detalhe da Aplicação de Azulejos nas Frontarias da Estação de Vilar 

Formoso 
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adiamento, conforme comprova a carta datada de 13 de outubro de 1934 e assinada por 

José d’Athayde, vogal do Conselho Nacional de Turismo, que em nome deste 

organismo se dirige ao Ministro das Finanças por modo a obter as verbas necessárias 

para a decoração do edifício: 

 
Dirigiu-se, em tempos, a este Conselho, a Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta, 

reconhecendo em concordância com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Finanças a 

necessidade de se dar um aspéto decorativo mais agradável à estação fronteiriça de Vilar 

Formoso. Alegava, porêm, a Companhia que, tratando-se duma estação que é edifício do Estado 

e de lhe não permitir a sua situação financeira as obras de transformação aconselháveis, estaria 

naturalmente indicado o Estado para as efectivar, obras que por uma estimativa de então, 

orçavam em 310 contos. 

Para essas obras contribuiria o Ministerio das Obras Públicas e Comunicações, pelo seu fundo 

de desemprego com 100 contos, sendo preciso, por conseguinte, mais 210 contos, para que elas 

se pudessem realisar. Essa soma era solicitada a este Conselho, atendendo ao merecimento 

turístico da iniciativa. 

O assunto foi pelo Conselho devidamente ponderado, tendo-se resolvido pedir á Direcção Geral 

dos Caminhos de Ferro a verba necessária para a realisação da obra, visto o Conselho têr 

grandes compromissos de despesas já assumidos. 

Em resposta a este pedido veio dizer a Direcção Geral dos Caminhos de Ferro que não podia 

subsidiar a modificação de estações, embora elas fossem propriedade do Estado, e que, 

apreciando o projeto elaborado pela Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta, era de 

parecer que se lhe deveria dar maior imponência e carácter. A resposta da Direcção Geral era 

acompanhada dum esboço indicando as modificações por ela consideradas necessárias, para a 

valorisação do projecto. 

Foi, na realidade, modificado o projecto, segundo as sugestões da Direcção Geral dos Caminhos 

de Ferro, o qual agora importa nova soma maior do que primeiramente calculada. 

Sucedendo, porêm, que o Ministerio das Obras Publicas e Comunicações aumenta a sua 

participação nas obras, a verba pedida a este Conselho baixa de 230 contos, como em tempos 

foram solicitados, para 159:709$20. 

Verificando o Conselho que não pode dispor desta verba para auxiliar este empreendimento, 

mas reconhecendo a necessidade da sua realisação, ousa solicitar de V.Exª que se digne 

conceder-lhe a verba referida para poder concorrer para as obras projectadas na estação de Vilar 

Formoso.
288

 

 

Após nova investida por parte do mesmo organismo a 30 de novembro do mesmo 

ano
289

, o Ministro das Finanças acede à liberação dos valores para a concretização da 

                                                 
288

 Torre do Tombo / M. Interior / G. do Ministro /Conselho Nacional de Turismo / Mç.470[pt.6/1] - 

Ministerio do Interior, Conselho Nacional de Turismo, Repartição de Jogos e Turismo, Livro 17ª 

Oficio nº 931,Processo nº 71/1 
289

“A Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta, salientando a necessidade de se dar um aspecto 

decorativo mais atraente à estação de Vilar Formoso, solicitou, em tempos, deste Conselho um 

subsidio para auxiliar a execução das obras a fazer, alegando que se tratava dum edifício pertencente 

ao Estado e que a sua situação financeira lhe não permitia contribuir para essas obras, orçadas em 

310 contos. 

Como o Ministerio das Obras Públicas e Comunicações, pelo seu fundo do desemprego, contribuiria com 

100 contos, a participação do Conselho seria 210 contos. 

O assunto não podia deixar de interessar ao Conselho. Aquela estação fronteiriça, necessita, na 

realidade, uma transformação que lhe imprima o aspecto digno e agradável que deve ter. 

Ela, serve diariamente comboios internacionais. A primeira impressão que os estrangeiros tem do nosso 
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intervenção decorativa na estação.
290

 

Não tendo sido possível apurar a data exata da colocação dos painéis é  no entanto 

possível perceber, através desta troca de correspondência, a impossibilidade da sua 

execução antes de 1935, dado corroborado por António Augusto Fernandes Gonçalves 

que alude à descrição da estação que Miguel Torga faz em 1937
291

, mencionando ainda 

o antigo letreiro negro que só foi substituído aquando da aplicação decorativa 

azulejar.
292

  

32 – Universidade Coimbra  

(estação de Vilar Formoso) 

 

Compreendendo a importância da estação e 

sua estratégica localização, esta encomenda 

decorativa foi a mais ambiciosa desde São 

Bento, num conjunto de meia centena de 

painéis dispostos nas quatro fachadas do 

grande edifício de passageiros e do bloco dos 

sanitários localizado junto ao cais.
293

 A análise 

iconográfica dos painéis desvenda a 

simultânea preocupação com a reprodução de 

um composto dos principais monumentos e sítios nacionais, principalmente dos 

localizados ao longo da Linha da Beira Alta [Figueira da Foz (4), Serra da Estrela e 

                                                                                                                                               
Paiz, ao chegar por aquele ponto, dà-lh‟a esse pobre e inestético edifício, em flagrante contraste com 

a estação hespanhola visinha, ultimamente consideravelmente melhorada. 

Justifica, perante o Conselho, a conveniência da obra, era-lhe, todavia, impossível despender nela a 

importancia solicitada. Assim, resolveu pedir à Direcção Geral dos Caminhos de Ferro o auxílio 

necessário para que o empreendimento se realizasse. 

[...] 

O Conselho expondo a V.Exª este assunto roga-lhe que se digne obter de Sua Excelência o Ministro das 

Finanças os recursos que o possam habilitar a concorrer para as obras que a Companhia dos 

Caminhos de Ferro da Beira Alta projecta realisar e que tão necessárias são.” Torre do Tombo / M. 

Interior / G. do Ministro /Conselho Nacional de Turismo / Mç.470[pt.6/1] 
290

 “Será autorizada a entrega total da verba de 350 contos, sem dedução portanto dos 10% legais, no 

caso de ser pela referida verba satisfeita no corrente ano económico a importancia votada pelo 

Conselho Nacional de Turismo, nos termos da exposição junta.” Torre do Tombo / M. Interior / G. do 

Ministro /Conselho Nacional de Turismo / Mç.470[pt.6/1] 
291

 Cf. Augusto Augusto Fernandes Gonçalves “Vilar Formoso, Vila Raiana” (Vilar Formoso: A. A. 

Gonçalves, 2007). 
292

 A ação descrita passa-se a 19 de dezembro de 1937: “Até que chegámos. Da sala do café que 

dominava o largo, lia-se o nome da estação pintado a letras negras na parede. Vilar Formoso. A 

língua pátria espelhada em cinco sílabas...” Miguel Torga, A Criação do Mundo (Lisboa: Dom 

Quixote, ed.2013). 
293

 Aos quais se soma a aplicação de um conjunto de pormenores azulejares em todo o edifício, 

nomeadamente sobre as portas no piso térreo e coroando as janelas do primeiro andar. 
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Almeida (3), Guarda e Mangualde (2) e painéis individuais referentes Sabugal, Nelas e 

Fornos de Algodres]. Associado à representação da “Ponte da Canha – Linha da Beira 

Alta” e de um mapa da referida linha com as respetivas ligações rodoviárias às 

principais localidades da região, este facto parece constituir-se como um claro indício 

de que a execução desta meia centena de painéis se tenha devido a uma iniciativa da 

Companhia da Beira Alta que explorava a linha
294

.  

Aparte do emprego nos panos de menores dimensões de representações de tipos 

portugueses (Um Pastor na Serra, Mulher na Serra”, Pescador, Minhota, Campino no 

Ribatejo, Alentejano, Gandaresa) não parece existir qualquer lógica programática de 

colocação dos painéis no espaço, sucedendo-se de forma aparentemente aleatória 

composições referentes às localidades próximas do percurso da Linha da Beira Alta e 

representações de âmbito nacional (Igreja de São Brás, Évora; Sé Velha e Universidade 

de Coimbra, São Miguel, Ilha Verde
295

; Igreja da Cedofeita e Trecho da Muralha – 

Porto; Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Rossio e Terreiro do Paço em Lisboa; 

Castelo da Pena, Sintra; Castelo de Guimarães, Mosteiro da Batalha; Mosteiro de 

Alcobaça; Convento de Jesus de Setúbal; Fonte das Figueiras de Santarém; Domus 

Municipalis em Bragança). 

Através de uma exuberante decoração azulejar, procurou-se providenciar ao visitante 

estrangeiro uma rápida visão de algumas das principais maravilhas portuguesas através 

de um conjunto azulejar com fortes paralelos temáticos
296

 com o que havia sido 

executado para a estação da Granja, mais de duas décadas antes, em mais uma prova da 

cristalização temática existentes nestes programas ao longo do tempo.     

 

Também na Linha da Beira Alta, porém já na década de 1940 (em 1941, longe do 

período das grandes encomendas a artistas aveirenses), Licínio Pinto e Francisco Pereira 

executam dois pequenos conjuntos para as estações de Nelas e Canas-Felgueiras
297

, 

num total de sete painéis, 4 para Nelas e 3 para Canas-Felgueiras. 

Contrariamente à maioria das estações intervencionadas, não existe qualquer 

preocupação com a adequação do recorte e tamanho dos painéis ao espaço a eles 

destinados, limitando-se a uma mera colagem destes nos vãos do edifício, 

                                                 
294

 Ainda que nunca o assuma abertamente, a própria documentação transcrita parece igualmente apontar 

nesse sentido. 
295

 Único local fora de Portugal continental representado em toda a decoração ferroviária portuguesa. 
296

 Ao incidir no principal edificado nacional, destacando aquele que existe ao redor da linha onde a 

estação se situa. 
297

 Geograficamente próximas, apenas 8 quilómetros as separando. 
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transparecendo uma grande pobreza programática. Em Nelas as temáticas centram-se na 

Serra da Estrela (uma mulher serrana, um pastor e uma vista da Lagoa Comprida), 

partilhando com Canas-Felgueiras a temática da vindima. Na estação termal, a forte 

ligação local com a hotelaria e o turismo é relevada pela reprodução fotográfica de 

edifícios (Hotel da Urgeiriça e Grand Hotel Club) que se constituem como dois dos 

mais importantes estabelecimentos hoteleiros e simultaneamente dos principais 

exemplares arquitetónicos da região, justificando-se a sua representação pela evocação 

de um duplo sentido monumental e publicitário/turístico, coadunável com o facto de se 

tratar de uma encomenda operada pela Junta de Turismo de Nelas.
298

  

A pobreza programática destes conjuntos é perfeitamente paradigmática da fase 

descendente da decoração azulejar ferroviária, coincidindo com o início da década de 

1940 e respaldada por dois outros conjuntos de pequena monta, Aguda (1941, J. 

Oliveira, Fábrica Aleluia) e Oliveira de Azeméis (1943, da autoria de Alberto Brandão, 

representando a Praia Fluvial de Santiago
299

). Situada a escassos dois quilómetros da 

Granja e servindo também uma estância balnear (ainda que nunca tenha conseguido 

granjear a importância da localidade vizinha), a estação da Aguda surge como um 

singular caso ao se tratar do único abrigo de passageiros
300

 decorativamente 

intervencionado. As próprias cercaduras dos painéis apresentam características únicas, 

nomeadamente na sua paleta (em tons fogo, amarelos e laranja) que se demarcam e 

contrapõem às permanências temáticas, estilísticas e cromáticas das duas cenas 

reproduzindo fotografias da Praia da Aguda e seus veraneantes e da Capela de Santa 

Maria Adelaide, em Arcozelo
301

. Nesta última, as duas referências à Junta de Freguesia 

de Arcozelo existentes nas fachadas dos edifícios representados parecem surgir como 

uma (pouco) encapotada identificação do encomendador dos painéis. 

Data também de 1943 o derradeiro programa azulejar desta fase, aplicado na estação de 

Óbidos (Linha do Oeste). Assinado por José Vitória Pereira e executado na Fábrica 

Viúva Lamego, é composto por oito painéis aplicados na fachada voltada ao cais, 

                                                 
298

  Os painéis de ambas as estações possuem a inscrição J.T.N. 
299

 Na obra Aspetos azulejares na Arquitectura Ferroviária Portuguesa, da autoria de Rafael Salinas 

Calado e Pedro Vieira de Almeida, surge uma reprodução fotográfica e uma breve referência a este 

painel (“na estação de Oliveira de Azeméis um painel solto representando a praia fluvial de Santiago, 

de desenho muito ingénuo, está assinado por Alberto Brandão e datado de 1943”), não tendo, no 

entanto, sido possível aferir a atual existência do mesmo. 
300

  A estação da Aguda nunca teve edifício de passageiros. 
301

 Construída na década de 1920, ao contrário do verificado na restante rede ferroviária portuguesa, a 

representação da capela nos painéis prende-se essencialmente pela importância de centro religioso que 

rapidamente ganhou e não pela simples representação do edifício. 
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representando monumentos e lugares (Igreja de Santa Maria, Igreja de São Martinho, 

Rua Direita, Arco da Rua da Cadeia, Porta da Cerca, Castelo, Memória) e uma vista 

geral da vila de Óbidos, numa iconografia simples de direta exaltação do caráter 

monumental e turístico do local. Percebe-se, por parte do ceramista, a intenção de não 

se limitar à mera reprodução fotográfica, procurando dar às composições um cunho 

pessoal através da aplicação de um traço grosso e de uma forte predominância de 

manchas e sombras, deliberadamente comprometendo a fiel reprodutibilidade das cenas 

em detrimento de um acréscimo da expressividade das composições. 

 

Os doze de anos que mediaram 1931 e 1943 foram inequivocamente os da consolidação 

de uma azulejaria ferroviária que tardava em se afirmar num contexto de abrangência 

nacional. Estes avanços deveram-se sobretudo a um conjunto de iniciativas de 

organismos autárquicos e de turismo locais que, aproveitando a construção de novas 

estações, remodelações de infra-estruturas pré-existentes ou simplesmente imbuídos de 

uma vontade de melhorar o aspeto das suas gares (e com isso tornarem-nas numa 

mostra sobre o vidrado das suas valências e características regionais), conseguiram criar 

uma tendência artística nacional, num universo geográfico que apenas deixou à margem 

a região algarvia. Não obstante, será de assumir que, mesmo de forma indireta, as 

políticas levadas a cabo pelo Secretariado de Propaganda Nacional na ótica da 

qualificação da imagem do país, nomeadamente através do incremento turístico, se 

tenham feito sentir nas opções decorativas levadas a cabo em alguns destes programas. 

Do ponto de vista autoral, e na sequência da perda de importância do círculo aveirense, 

surge um limitado conjunto de ceramistas operando em fábricas lisboetas que tomam 

para si a maioria das encomendas deste período, dos quais se destacam Jorge Colaço 

(Fábrica de Cerâmica Lusitânia, 7 estações), Gilberto Renda (Fábrica Sant’Anna, 7 

estações), Leopoldo Battistini (Oficinas de Leopoldo Battistini, Fábrica de Cerâmica 

Lusitânia, 5 estações
302

) e João Alves de Sá (Fábrica Viúva Lamego, 3 estações, de entre 

as quais Vilar Formoso), quatro dos principais ceramistas coevos que neste período 

entre si arrecadam praticamente dois terços das encomendas. Não se tendo limitado 

nenhum deles a uma específica zona de atuação geográfica, será passível de admitir que 

a escolha dos ceramistas tenderia a ser reflexo do mero gosto pessoal do encomendador 

(e eventualmente do orçamento apresentado)
303

. 

                                                 
302

 No somatório dos conjuntos azulejares executados por si e pelos seus colaboradores. 
303

 Não tendo sido possível no âmbito da presente investigação, por uma questão de economia de espaço e 



126 

 

Apesar da imutabilidade iconográfica e estilística que se verificou desde meados da 

década de 1910 (ainda que nesta última fase ocorresse uma substancial diminuição de 

representações paisagísticas em detrimento das etnográficas e arquitetónicas), existiu 

uma vísivel transfiguração na conceção das molduras, nas quais potencialmente os 

artistas teriam maior liberdade criativa. Os elementos vegetalistas não-revivalistas das 

décadas de 1910/1920 praticamente desaparecem, dando lugar a reproduções 

revivalistas com elementos marcadamente barrocos, rocailles e neoclássicos, tendência 

que só não é seguida integralmente por Jorge Colaço, que em algumas das suas obras 

retorna aos elementos naturalistas imprimindo-lhes um vibrante cunho moderno, 

radicalmente diferente das composições de qualquer outro artista. 

Com a concretização decorativa da estação de Óbidos em 1943, praticamente deixa de 

se verificar novas encomendas de programas azulejares naturalistas/historicistas, 

subsistindo em data posterior um residual número de permanências estilísticas fora do 

seu tempo. Na verdade, o próprio tempo desta configuração azulejar tinha já terminado 

com a Exposição do Mundo Português ocorrida três anos antes, momento de charneira 

nas artes plásticas portuguesas e de forma muito particular no azulejo. Ainda que estas 

temáticas tenham continuado a existir na azulejaria fora do contexto ferroviário, ao 

longo das décadas de 1940 e 1950 o número de grandes encomendas desceu 

abruptamente a ponto de ter praticamente desaparecido. A esta mudança de gosto não é 

alheio um conjunto de alterações sociais e artísticas (das quais se destacam as iniciativas 

do Secratariado Nacional da Informação e sua Política do Espírito para a qual o azulejo 

a fingir antigo não era desejável
304

 ou a importância do I Congresso Nacional de 

Arquitectura em 1948
305

) que abriu em definitivo as portas para a primeira verdadeira 

geração de modernistas na azulejaria, cujas propostas só a partir de 1949 começaram a 

ter verdadeira expressão na arte portuguesa. 

                                                                                                                                               
tempo (somando-se a falta de documentação), fazer o levantamento das encomendas, será interessante 

perceber, em futuras investigações sobre a temática, de que forma as mesmas são feitas e 

principalmente quais as motivações que levam os encomendadors a preferir determinados ceramistas e 

fábricas em detrimento de outros. 
304

 Conforme afirma o próprio António Ferro no seu discurso inaugural da Exposição “14 Anos da 

Política de Espírito” em janeiro de 1948: “[A obra do SNI] é uma obra, pois, difícil de conceber no 

seu conjunto [...], obra que os próprios criadores não conseguem, às vezes abraçar e chega até a 

influenciar os que a negam ou combatem sem já saberem porque preferem agora a jarra de Estremoz 

ao triste solitário, o azulejinho de motivos populares – que apareceu, pela primeira vez, no Pavilhão 

de Paris -, ao azulejo banalmente floreado, a fingir antigo”. António Ferro, Apontamentos para uma 

Exposição (Lisboa: SNI, 1948), 8. 
305

 Que marcou profundamente a conceção artística do azulejo em Portugal por via do modernismo 

brasileiro e da aplicação azulejar das obras de Cândido Portinari na arquitetura, em especial no 

edifício do Ministério da Educação (Rio de Janeiro, início da década de 1940) e na Igreja da São 

Francisco de Assis (Pampulha – Belo Horizonte, inaugurada em 1943). 



127 

 

(1943-) – Trilhos que o Modernismo não Percorreu 

 

Após o ano de 1943 a tendência da encomenda de novas decorações azulejares 

praticamente desaparece do panorama ferroviário português. Maioritariamente 

arredadas do cosmopolitismo dos grandes centros urbanos, as estações ferroviárias 

foram totalmente esquecidas pelo segundo modernismo português, ao contrário do 

Metropolitano de Lisboa onde a decoração azulejar imprimida por Maria Keil entre 

1959 e 1972 constituiu-se como uma das suas imagens de marca. Assim, até à década de 

1990, terão apenas sido quatro as estações contempladas com decoração azulejar 

figurativa, duas das quais na segunda metade da década de 1940 ainda que assentando 

em linguagens completamente diferentes entre si. 

 

Data de 1945 o programa azulejar para o edifício da estação de Curia, construção 

modernista da autoria de Cottinelli Telmo inaugurada um ano antes. Pela primeira vez 

desde São Bento, encontra-se integralmente no interior do edifício, sendo composto por 

azulejos padronados a meia parede (figura avulsa) e quatro painéis recortados da autoria 

de Jorge Barradas (1894-1971), figura-chave da transição para o modernista e mestre de 

alguns dos principais artistas cerâmicos do segundo modernismo português. A mais 

distintiva marca do conjunto reside na forma como Barradas, mantendo a temática e os 

elementos maioritariamente utilizados nas décadas anteriores (representação de figuras 

e temas campestres - nomeadamente a pastorícia - e cercaduras com elementos 

barrocos), atribui-lhes um cunho já modernista, através da estilização dos volumes. 

  

Mais próximo do final da década, a 15 de janeiro de 1949 foi inaugurado o último 

traçado da Linha do Tâmega entre Celorico de Basto e Arco de Baúlhe, um dos 

derradeiros troços abertos ao público em Portugal em contexto não urbano/suburbano. 

Das cinco novas estações, apenas Mondim de Basto foi decorada com azulejo 

figurativo
306

, não sendo no entanto claro se a data da sua execução coincide com a da 

entrada em funcionamento da estação
307

. Desativada em 1990 e recentemente 

                                                 
306

 As estações de Chapa e Gatão possuem uma original e rica ornamentação azulejar floral, não se 

inserindo o estudo das mesmas na lógica da presente investigação. 
307

 O processo para a construção deste troço foi iniciado em 1932, tendo-se previsto a chegada da linha 

férrea a Mondim de Basto em 1934 e até Arco de Baúlhe no ano seguinte. No entanto, com os atrasos 

nas fases de planeamento, orçamentação e abertura do concurso, as obras apenas se iniciaram na 

segunda metade da década de 1940. 

Tendo a estação sido projetada logo no início da década de 1930, não é de excluir que a encomenda do 
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reabilitada no contexto da transformação da antiga via férrea na Ecopista do Tâmega 

(via dedicada a ciclistas), conta com quatro painéis assinados por Gilberto Renda 

(Fábrica Sant’Anna em Lisboa) seguindo as temáticas-tipo anteriormente 

empreendidas
308

. Numa conceção muito pouco comum nas composições similares do 

artista (ainda que de encontro ao que havia concebido para Vila Viçosa), no conjunto 

mondinense existe uma forte componente de elementos rocaille em painéis avulsos nas 

diversas fachadas do edifício, destacando-se igualmente pela singularidade o mascarão 

que encima, ao centro, as molduras dos painéis alegóricos.  

À data da inauguração da estação este conjunto encontrava-se totalmente à margem da 

realidade azulejar portuguesa coeva, coincidindo cronologicamente com a intervenção 

empreendida por Almada Negreiros (e Jorge Barradas) para a fachada do número 2 da 

Rua do Vale do Pereiro, em Lisboa, comummente considerada com a primeira 

decoração azulejar modernista em Portugal. 

 

Executados na Fábrica Sant’Anna por Lucien Donnat e Amaral e oferecidos pelo fundo 

de Fomento de Exportação em 1958
309

, os painéis da estação do Rossio constituiram-se 

como a primeira (e tardia) decoração azulejar num edifício ferroviário em Lisboa. De 

conceção radicalmente diferente de qualquer outro conjunto empreendido até à data, 

consistem em tondos com molduras com flores, frutos e aves relevadas que envolvem 

painéis que representam algumas das principais atividades e produtos portugueses 

(frutas, vinhos de mesa, café, cortiça, Vinho do Porto, porcelanas, vidros e faianças, 

conservas, resinas, Vinho da Madeira, fruta, pratas e filigranas, sisal, tecelagem e 

bordados, oleaginosos).
310

 

 

 

                                                                                                                                               
programa azulejar e consequente execução artística de Gilberto Renda possa ter sido feita logo nessa 

altura, procedendo-se à colocação dos mesmos em 1948/1949 aquando da conclusão da construção da 

estação - num processo em todo idêntico ao dos painéis da Estação de São Bento. 
308

 Apresenta temáticas essencialmente alusivas ao transporte do Vinho do Porto e aos cursos de água da 

região e ao transporte do vinho do Porto (representação de juntas de bois transportando as uvas, de 

barcos rabelos com pipas de vinho e de uma azenha). 
309

 Existe na estação uma placa com uma inscrição mencionando-o: Estes quadros publicitários foram 

oferecidos pelo Fundo de Fomento de Exportação – 1958. 
310

 Na mesma estação foram exectuados na Fábrica Constância em 1995 (autoria de Lima de Freitas) um 

conjunto de 14 painéis alusivos à cidade de Lisboa, suas principais figuras, locais e instituições. Ainda 

que distando quase quatro décadas entre si, ambos os conjuntos enquadram-se nas temáticas-tipo da 

decoração azulejar ferroviária das primeira metade de novecentos.  
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Quatro anos depois são colocados, “por iniciativa pública”
311

, dois painéis na fachada 

voltada ao cais do edifício de passageiros da estação de Santa Clara-Sabóia
312

 

(originalmente designada Saboya-Monchique), na Linha do Sul. Produzidos na 

Estatuária Artística de Coimbra (artista desconhecido), reproduzem vistas gerais de 

Sabóia e Monchique, seguindo estilística e iconograficamente a decoração operada nas 

estações ferroviária mais de trinta anos antes, provando que este tipo de permanências 

granjeava ainda apoios de certas franjas menos progressistas da sociedade. 

 

Apenas na década de 1990, e numa tendência por algumas vezes replicada já durante o 

século XXI, foram implementados novos programas azulejares em estações ferroviárias 

portuguesas em contextos próximos aos concretizados na primeira metade do século.  A 

construção de novos troços (comboio sul do Tejo) e de novas infra-estruturas de 

passageiros substituíndo edifícios obsoletos (invariavelmente demolidos
313

) em traçados 

pré-existentes, deu azo à implementação de um pequeno conjunto de decorações 

azulejares, muitas vezes seguindo temáticas antigas. Neste contexto, destaca-se o painel 

cerâmico relevado alusivo à vindima em Penafiel e os painéis de Meinedo com 

representação da igreja local e de uma locomotiva, num tema também surgido em Caíde 

e em Contumil, este último da autoria de Eduardo Nery (1938-2013), a mais importante 

obra contemporânea da azulejaria ferroviária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
311

  “A C.P., por iniciativa particular, mandou colocar, na estação de Sabóia, artísticos painéis de azulejos, 

com sugestivos motivos de Sabóia e Monchiue. A estação melhorou, consideravelmente, o seu 

aspecto. Merece os melhores louvores esta iniciativa.”  “Linhas Portuguesas”, Gazeta dos Caminhos-

de-Ferro, 1 de abril, 1962, nº 1783. 80. 
312

  Única estação algarvia a contar com um conjunto azulejar decorativo deste tipo. 
313

  De entre as antigas estações com decoração azulejar figurativa que foram desativadas e substituídas 

por novas infra-estruturas, destacam-se os casos de Aveiro e Pinhal Novo. Por seu turno, Araújo, foi a 

única a ser demolida aquando da afetação do troço onde se encontrava ao Metro do Porto. 
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- Azulejaria Ferroviária, iconografia 

“Restos de Sobrevivências dos Velhos Usos e Costumes” 

 

“A representação da paisagem, em particular na província, a procura dos costumes, a 

vida rural, os animais e o povo, eram tudo temas gratos à corrente pictórica e ao gosto 

que então começava a despontar e que se prolongou para além de meados do séc. XX 

[...]. 

A reprodução de figuras do campo, seus usos e costumes, quotidiano, trajes etc. Tinham 

grande aceitação por todo o Portugal, leia-se (também) meios intelectuais de Lisboa e 

Porto, mostrando, deste modo, que a evolução que se pretendia para o País estava 

ainda longe de acontecer permanecendo este numa condição essencialmente rural, 

provinciano e pouco modernizado.”
314

 

 

Mais do que uno, o conjunto azulejar ferroviário é essencialmente formado pela soma 

das partes, independentes entre si mas assentando num mesmo ideal que pretendia 

refletir vivências, urbanidades e ruralidades do Portugal de princípio de novecentos. 

Resulta assim num conjunto de encomendas isoladas mas cujas características comuns e 

profundamente vincadas revelam, entre si, a existência de trocas de influência 

decorativas, estilísticas e iconográficas.
315

 A representação de um romântico mundo pré-

industrial é transversal a quase todas estas composições azulejares, espelhando um 

Portugal campestre, bucólico, definido por locais, gentes e costumes perpetuados pela 

oralidade e pela repetição do gesto de geração em geração.  

 

Quem procura num povo os restos de sobrevivências dos velhos usos e costumes, 

crenças e tendências, que são o individualismo dêle [...], não vai buscá-lo às cidades. 

[...] Fora dos centros de mais densa aglomeração, constantemente à mercê das modas 

desnacionalizantes e das doutrinas subversivas, ao largo dêles e um tanto mais a coberto 

dêstes seus defeitos [...], é que se deve de ir procurar os elementos de estudo. 

[...] Por isso êle [o camponês] é o protótipo das gerações passadas, do nacionalismo, 

agressivo ao estranho, aferrado por espírito intrínseco, e de antipatia natural a 

exotismos. De fora, ainda poderá parecer mudado, onde os trajos hajam mudado, ou se 

tenham perdido; mas interiormente, é o mesmo que poderíamos chamar homo 

traditionalis ou homo portucalensis. 

[...] Quem mais perto se encontra das manifestações naturais do povo, mais sente a 

                                                 
314

 Cristina Carvalho, “O naturalismo no azulejo publicitário: influências e particularidades“, Revista de 

Artes Decorativas, nº2 (Porto: Universidade Católica Portuguesa, 2008), 124.   
315

 Ainda que não tenha sido encontrado qualquer indício factual dessas influências, existia naturalmente 

conhecimento por parte dos encomendantes do que havia já sido feito noutras estações da rede, 

advindo certamente daí a opção pela manutenção de um estilo coerente. 
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verdade do nacionalismo, que é necessário revelar e renovar pela sua expressão lógica. 

As nações impõem-se moral e materialmente pela grandeza do seu nacionalismo. É 

procurando-o e erguendo-o no campo, seu ambiente natural, que êle se torna consciente 

e estável. O lavrador é nacionalista por instinto e por lei da terra [...]. É pela terra, e por 

todos que apegados a ela vivem, que a nacionalização de Portugal se desenvolverá.”
316

 

 

Maioritariamente encomendados por organismos públicos locais ou pelas próprias 

companhias que exploravam as linhas onde se localizavam as estações 

intervencionadas, estes conjuntos azulejares são simultaneamente obras artísticas e 

documentais, fundamentais para compreender os elementos então considerados 

representativos dos locais e vivências. 

Nestes painéis pontua uma quase total ausência de elementos mecânicos
317

 associados 

ao progressivismo de um novo mundo que paulatinamente ia substituindo essa conceção 

romantizada. Transformações que ironicamente muito se devem ao caminho de ferro, 

que tão profundamente rasgou geográfica e culturalmente o Portugal de oitocentos, 

conforme D. João da Câmara retrata magistralmente em Os Velhos, e que não são 

exclusivas do caso português. 

 

Esta búsqueda histórica del pasado y del presente rural que se aprecia en el caso 

portugués no es algo exclusivo de este país [...]. Es una constante de toda la modernidad 

y es visible en muy diversos ámbitos [...]. 

En las representaciones que nos muestran estos azulejos hay que ver una manera de 

actuar del mundo moderno, una de las posibles respuestas ante los constantes cambios 

que están experimentando todas las sociedades desde el siglo XVIII y sobre tudo, en lo 

que respecta a Portugal, desde el final del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. 

Y esa respuesta participa de una fuerte carga romántica, en tanto que mitifica el pasado 

que muestra y en tanto que confiere un estatus distinto de la realidad al presente 

representado: sea en lo «heroico» de las batallas, la «grandeza» o la «belleza» de los 

edificios monumentales del pasado o la «paz campesina» a través del trabajo de una 

sociedad que en otros países europeos ha desaparecido. Por mucho qu en Portugal [...] 

ese mundo rural preindustrial se prolongue ampliamente en el siglo XX, la consciencia 

de que la sociedad está en um camino que lo deja atrás es clara a finales del siglo XIX, 

aunque algunas respuestas ideológicas del momento no acaben de aceptarlo.
318

 

 

Advinda do século XIX, esta temática continua a impor-se vigorosamente até pouco 

depois do final do primeiro terço de novecentos, principalmente na pintura e na 

fotografia, à última das quais a azulejaria ferroviária preferencialmente foi buscar a sua 

                                                 
316

 Luís Chaves, A Agricultura e a Etnografia ([Lisboa]: Associação Central da Agricultura Portuguesa, 

1920), 3-4, 21. 
317

 Não existe, por exemplo, qualquer representação de um automóvel a motor em nenhum dos painéis, 

nem sequer como elemento secundário das composições. 
318

 José Luís Mingote Calderon, op.cit, 156. 
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principal inspiração e matriz. Apesar de surgidas algumas décadas antes
319

, é com o 

dealbar do século XX que se dá o desenvolvimento de um conjunto de publicações 

compilando fotografias de monumentos, paisagens, cenas campestres e populares, das 

quais se destacam os 8 volumes de A Arte e a Natureza em Portugal
320

, editados pela 

Casa Biel entre 1902 e 1908. Comum noutros países europeus, este tipo de publicação 

procurava também chegar a um público estrangeiro (maioritariamente turista), conforme 

comprova a edição bilingue, português e francês, da mencionada obra.
321

 A 

popularidade da relevação deste Portugal romântico era também refletida pela 

organização de exposições de fotografia de “monumentos nacionales, costumbres 

regionales, ferias y romerías, paisajes, tipos de belleza (se supone que locales), vistas 

panorámicas de ciudades, villas e aldeas y excursiones completas por el país.”
322

 

Desde a sua generalização, em finais de oitocentos, a fotografia rapidamente se tornou 

num dos mais eficazes meios de propaganda social, política e turística. A sua fácil 

reprodução e distribuição permitiu que a imagem chegasse às pessoas não só através da 

própria fotografia como suporte, mas principalmente em publicações em papel (jornais, 

magazines e álbuns fotográficos), bilhetes-postais
323

, objetos do quotidiano e na 

cerâmica, numa primeira fase utilitária e posteriormente no azulejo, “potenciando um 

reconhecimento exato, quase físico, de figuras e factos, numa fidelidade à realidade que 

numa sociedade sequiosa da novidade, era amplamente valorizada.”
324

 

 

                                                 
319

 Paulo Artur Baptista refere que as primeiras publicações com fotografias de vistas e edifícios datarão 

do início da década de 1860 (Le Portugal Pitoresque et Architectural Dessiné d‟aprés Nature e a 

Revista Pittoresca Descriptiva de Portugal e Monumentos Nacionais) Cf. Paulo Artur Baptista, A 

Casa Biel e as suas Edições Fotográficas no Portugal de Oitocentos [Texto Policopiado] (Lisboa: 

[s.n], 1994). 
320

 No seu título completo A Arte e a Natureza em Portugal: Album de Photographias com Descripções, 

Clichés Originaes, Copias em Phottypia, Monumentos, Obras d‟Arte, Costumes e Paisagens. 
321

 Na obra assumia-se que era uma dos seus principais objetivos “tornar Portugal conhecido, e 

principalmente dos estrangeiros que não visitaram ainda o nosso paiz proporcionando-lhes o meio de 

fazerem uma justa apreciação das maravilhas e bellezas que a arte e a natureza espalharam por toda 

a parte...” Emílio Biel (ed.), A Arte e a Natureza em Portugal: Album de Photographias com 

Descripções, Clichés Originaes, Copias em Phottypia, Monumentos, Obras d‟Arte, Costumes e 

Paisagens (Porto: Emílio Biel, 1902-1908).  
322

 José Luís Mingote Calderon, op. cit., 155. A propósito da exposição realizada nos Armazéns 

Grandella, em Lisboa, no final de 1924, a partir de fotografias de profissionais e amadores tiradas 

durante as férias desse ano. 
323

 “Uma das mais importantes formas de disseminação e circulação de imagens fotográficas teve lugar 

através de cartões postais ilustrados, surgidos na última década do século passado e cuja utilização 

vai sofrer um extraordinário incremento em toda a Europa com reflexo em Portugal, sendo nesse 

sentido de assinalar as diversas casas editoras que surgem [...] na viragem do século. A maior parte 

dos editores de postais ilustrados recorria à técnica da fototipia para a reprodução e utilizava 

originais das casas fotográficas mais conhecidas.” Paulo Artur Baptista, Op.cit., p.78/79 
324

 Tiago Borges Lourenço, “Rupturas Iconográficas na Transição da Monarquia para a República”, 

Cerâmica da Monarquia para a República (Lisboa: Museu Nacional do Azulejo , 2010), 198. 
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Nos programas decorativos ferroviários privilegiou-se de maneira particularmente 

acentuada a reprodutibilidade sobre a plasticidade das composições, procurando chegar 

ao espectador através da sua identificação com as cenas, paisagens e personagens 

reproduzidos ou incutindo-lhe a curiosidade na visita de novos e desconhecidos 

lugares.
325

 Nesse sentido, a fotografia é amplamente utilizada como referente para a 

reprodução fidedigna de aspetos arquitetónicos, etnográficos e paisagísticos, em mais de 

“cuarenta [...] [estaciones] distint[a]s, con más de doscientos casos concretos que, 

previsiblemente, se verán incrementados en un futuro. [...] Algunos de los originales se 

encuentran en tarjetas postales, en libros y en revistas ilustradas que se caracterizan 

por su amplia difusión y, por tanto, por estar al alcance de cualquiera. [...] en otros 

casos, se recurrió a colecciones de fotografías realizadas para instituiciones privadas y 

[...] a imágenes obtenidas por fotógrafos locales”
326

. Pontualmente optou-se pela 

reprodução de obras de alguns dos principais pintores portugueses (estações de Sines e 

Santarém) ou de desenhos feitos propositadamente para os painéis das estações (Leiria) 

por artistas ou pelos próprios ceramistas, nomeadamente grandes composições 

históricas cuja liberdade criativa dispensa a reprodução fidedigna da cena em questão. 

A iconografia da decoração ferroviária incide maioritariamente em três temáticas 

(paisagens, monumentos e gentes e costumes), não obstante a existência de pontuais 

casos de representações historicistas, animalísticas e hagiográficas. 

 

 

- Paisagem 

Bastante frequente nos programas azulejares ferroviários, a representação paisagística 

surge, “mais do que espaço físico humanizado, desenhada como o elemento catalizador 

da identidade nacional, testemunha da história / memória do país, e palco 

representacional do passado e presente da “Nação”. A paisagem é por isso 

caracterizada pela propaganda pelo seu carácter “lírico” e “pitoresco”, numa 

diversidade de aspectos que remetem para estereótipos representacionais de 

                                                 
325

 Conforme visto nos capítulos anteriores, as intenções turísticas dos encomendantes justificam em 

muitos casos a escolha da iconografia a representar nos painéis. 
326

  José Luís Mingote Calderón, Op. cit., 179. De entre os mais de duzentos casos que refere, apresenta 

alguns exemplos de painéis que reproduzem imagens de postais, nomeadamente o das azenhas do 

Tâmega na estação da Granja (a partir de uma imagem de A Arte e a Natureza em Portugal), da 

paisagem costeira de Sines (a partir de um postal de 1905, ainda que refira as ligeiras alterações), da 

Lagoa de Óbidos e Chafariz das Cinco Bicas (estação das Caldas da Rainha) e de São Miguel (estação 

Vilar Formoso). 



134 

 

visualização propagandística do país.”
327

 Este tipo de representações exaltava 

sobretudo a essência do Portugal costeiro e do país bucólico de trechos campestres 

arborizados junto a regatos, espécie de Barbizon lusa. Até ao início da década de 1930, a 

paisagem surgia intocada pelo homem constituindo-se como o próprio objeto da 

reprodução, seguindo de perto os preceitos da pintura naturalista de oitocentos. A partir 

de então é percetível uma evolução na sua representação, com a transposição da ação 

das paisagens campestres para as paisagens costeiras, limitando-se as primeiras ao mero 

contexto de enquadramento de reproduções etnográficas, geralmente em cenas 

representativas de trabalhos laborais e do quotidiano. 

  

       - Paisagens Campestres 

A representação deste tipo paisagístico é quase exclusiva das duas primeiras fases 

programáticas [principalmente nas estações da Granja (1914), Aveiro (1916) Ovar 

(1917-1919)
328

 e Avanca (1929)], altura em 

rivalizava em número com as demais temáticas. 

Mais do que pela sua extraordinariedade ou 

beleza, reproduziram-se aspetos locais ou 

regionais emblemáticos e definidores da vida 

quotidiana para os locais, em composições onde a 

presença de cursos de água é quase omnipresente, 

de pequenos regatos não identificados a grandes 

rios
329

 (Minho em Caminha; Tâmega na Granja; 

Douro em São Bento, São Mamede de Infesta, 

Leça do Balio, Rio Tinto e Pinhão; Coa em Vilar 

Formoso; Vouga em Aveiro; Ria de Aveiro em 

Aveiro e Granja; Ceira na Lousã; Tejo em Vila 

Franca de Xira e Santarém; Xévora em Elvas). 

 

 33 - Azenhas no Tâmega (estação da Granja) 

                                                 
327

 Ema Cláudia Pires, O Baile do Turismo. Turismo e Propaganda no Estado Novo (Casal de Cambra: 

Caleidoscópio, ), 52. 
328

 É em Ovar que surge um maior número de painéis com paisagens campestres, sendo grande parte da 

fachada principal coberta por este tipo de representações, a maioria das quais simplesmente 

identificada como Arredores de Ovar.  
329

 Em alguns dos casos – nomeadamente Tejo e Douro – os rios surgem como pano de fundo para 

atividades quotidianas (transportes das pipas do Vinho do Porto ou pesca) ou representação de obras 

de arquitetura (áreas ribeirinhas) e/ou engenharia (pontes). 
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 Em menor número, as matas raramente aparecem como objeto principal da 

representação (caso de “São Miguel – Ilha Verde” em Vilar Formoso), surgindo 

primordialmente como enquadramento de vias (Estrada Outeiro-Lourinhã na estação do 

Outeiro e Estrada do Furadouro-Ovar na Granja)
330

 ou no contexto de jardins públicos 

urbanos (Aveiro, Caldas das Rainhas, Elvas, Mafra e Marvão-Beirã).  

 

      - Praias e Marinhas 

A primeira metade de novecentos marca um período de transição entre a praia cenário 

de trabalho (local de permeio entre o mar que dá o peixe e onde este era vendido) e a 

praia de banhos, local de veraneio e elemento catalizador do potencial turístico do 

litoral português que urgia propagandear. Essa evolução é particularmente vincada no 

decorrer dos cerca de trinta anos que mediaram os programas da Granja (1914) e da 

Aguda (1943), duas estâncias balneares separadas entre si por apenas dois quilómetros. 

Apesar de, à época, ser um dos principais destinos nacionais de veraneio, não existiu 

qualquer preocupação em representar a praia da Granja em nenhum dos quase vinte 

painéis da sua estação.  

 

34 - Praia da Aguda (estação da Aguda) 

 

Em contraposição e numa das mais 

realistas composições de toda a 

rede ferroviária portuguesa, um 

dos dois painéis do apeadeiro da 

Aguda reproduz um extraordinário 

instantâneo da praia e seus 

veraneantes, fonte documental 

para o entendimento dos hábitos balneares da época, não muito diferentes dos atuais: 

pessoas deitadas na areia, de fato de banho, sob chapéus de sol; crianças chapinhando à 

beira-mar, outros aventurando-se no mar; um barco onde abastados veraneantes se 

passeiam. 

Tratando-se das duas únicas estações decoradas que serviam estâncias balneares, todas 

                                                 
330

 Em composições idênticas a pinturas naturalistas tardo-oitocentistas, caso de A Mata das Caldas de 

José Malhoa (1873). 
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as demais representações de praias encontram-se geograficamente desenquadradas, 

servindo sobretudo como propaganda a regiões próximas [Praia da Lourinhã 

(Outeiro)
331

, Praia de Moledo (Caminha), podendo-se igualmente inserir o painel da Foz 

do Arelho da estação das Caldas da Rainha] ou em âmbito nacional (Figueira da Foz na 

estação Marvão-Beirã). A maioria das composições deste tipo reproduzem vistas gerais, 

exaltando o caráter de espaço de lazer das principais localidades portuguesas com praia, 

casos de Sines (estação de Sines), Figueira da Foz (Vilar Formoso) ou da Nazaré 

(Valado), ainda que neste último caso, não obstante o sugestivo título de Nazareth, 

Linda Praia de Banhos, se contem mais barcos no areal do que veraneantes. 

 

Nas estações do litoral as paisagens costeiras surgem igualmente no contexto das 

atividades piscatórias, tanto no decorrer da faina (Muro, Caminha e Caldas da Rainha) 

como na chegada ou partida de barcos para o alto-mar (Aveiro), da sua recolha para 

terra (painel da Nazaré em Marvão-Beirã), parados em doca (Pinhal Novo e Sines) ou 

no areal ou em trabalho executados em terra pelos pescadores (Ovar, Sines, Outeiro), 

em representações onde o valor etnográfico se sobrepõe ao paisagístico.  

 

35 – Marinha (estação de Sines) 

 

Num preceito que contraria a realidade da 

fotografia coeva
332

 e principalmente da pintura 

romântica tardo-oitocentista
333

, são invulgares 

as representações de marinhas (estações de 

Sines e Pinhal Novo
334

), merecendo apenas 

relevância o painel sineense, possível reprodução fotográfica à qual Gilberto Renda terá 

adicionado a quase impercetível presença de um homem sentado numa das escarpas 

contemplando o horizonte. Contrariamente ao verificado com as praias de banhos, estas 

representações surgem apenas em estações do litoral, o que parece apontar para o 

                                                 
331

 Ainda que neste caso a praia não surja como um vasto areal mas apenas como uma zona litoral onde 

alguns homens passeiam de barco. 
332

 No decorrer do primeiro terço de novecentos era comum a inclusão de fotografias de divulgação com 

paisagens costeiras em coleções de postais e diversas publicações de que se destacam a mencionada a 

Illustração Portuguesa.  
333

 Que Nuno Saldanha refere como “a vertente mais moderna” do paisagismo [Nuno Saldanha, José 

Vital Branco Malhoa (1855-1933) [texto policopiado] (Lisboa: [s.n], 2006), 459], geralmente 

associada às obras de João Vaz, apesar de um vasto número de outros autores focarem este tema. 
334

 Painel alusivo à Vista da Comenda, representando-se a Serra da Arrábida. 
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entendimento coevo de uma fraca relevância turística desta temática
335

 em detrimento 

do Portugal monumental e balnear. 

     

 

- Gentes e Costumes 

       - Atividades quotidianas 

Quase integralmente exclusiva das décadas de 1930 e 1940, a representação das mais 

relevantes atividades laborais de cada região, principal demonstração etnográfica na 

azulejaria ferroviária, forma um conjunto compositivo iconograficamente rico e assente 

na sua mais típica forma, ou seja, com recurso à simples força braçal ou tração animal e 

sem o auxílio de qualquer elemento mecânico.
336

 

  

Sendo a única com programas maioritária ou integralmente a si dedicada (Pinhão e 

Bombarral, respetivamente), a vindima é a atividade cujo processo é explanado de 

forma mais aprofundada através da exemplificação dos diversos passos, desde a 

plantação das vinhas até ao esmagamento das uvas e transporte do vinho para as adegas. 

A sua representação encontra-se principalmente nas linhas que cruzam a região 

duriense, onde reflete uma interessante duplicidade: nas estações das zonas produtoras 

reproduzem-se os passos da vindima e transporte das uvas por via terrestre, pelos 

carregadores ou em juntas de bois (Pinhão e Pocinho), ao invés das estações próximas 

das caves gaienses, onde o enfoque é exclusivamente dado ao transporte das pipas em 

barcos rabelos descendo o Douro (São Bento
337

, Rio Tinto, Leça do Balio, São Mamede 

de Infesta e Mondim de Basto
338

). 

Noutras regiões vinícolas, o processo da produção do vinho limita-se à própria vindima, 

em painéis de grandes dimensões onde grupos de mulheres apanham as uvas, em 

composições de enorme realismo nos quais as figuras humanas mal se distinguem das 

vides (Aveiro, Canas-Felgueiras e Nelas). Em Vila Franca de Xira, a temática é 

representada pelas mulheres enchendo baldes de uvas e arranjando os cachos.  

A quase totalidade das cenas vinhateiras denota uma ligeireza pouco condizente com a 

realidade, como se a fotografia reproduzida tivesse sido motivo para uma temporária 

                                                 
335

 Em Vilar Formoso, existe uma representação da Ilha de São Miguel – único caso de reprodução de um 

motivo fora do território de Portugal Continental – no qual se vê em segundo plano, por entre as 

árvores, uma paisagem costeira. 
336

 Constituindo-se com exceção a representação de uma debulhadora mecânica na estação da Azambuja, 

em 1935. 
337

 Em São Bento existe um painel aludindo à própria vindima (Vindima do Enforcado). 
338

 Que se encontra geograficamente desenquadrada de todo o processo. 
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pausa para um sorriso, antes do retomar do trabalho (Vindimadeira – Douro no Pinhão 

ou em Vila Franca de Xira). Apenas no Pinhão se procura acentuar a ideia das 

dificuldades, destacando-se a Condução  para o Lagar onde, pelas marcadas escarpas 

durienses, sobem homens carregando cestos com uvas que se adivinham pesados, numa 

fila humana cuja cadência quase mecânica é repetida em Uma Pousa
339

. Representações 

que, ainda assim, se mantêm afastadas de uma realidade que Miguel Torga cruamente 

descreve: 

  

As mulheres cortavam, as crianças despejavam as cestas cheias, os homens erguiam sobre as 

trouxas os vindimeiros, e o som cavo do bombo ia abafando pelas valeiras fora o repenicado do 

harmónio e o tlintlim dos ferrinhos. O sol erguera-se já congestionado, e mordia a pele como um 

sinapismo. Suava tudo. E quem não tinha as molas dos rins bem oleadas, ou se via pela primeira 

vez ajoujado com quatro arrobas às costas, vivia a eternidade num segundo, crucificante, dura e 

sem esperança. Mas o feitor gritava. E as raparigas dobravam-se de novo sobre os bardos, e os 

rapazes desenvencilhavam as pernas como podiam.
340

 

 

A cultura de cereais é a atividade laboral que surge num maior número de estações, num 

total de quase duas dezenas de programas (Azambuja, Beja, Cabeço de Vide, Caminha, 

Duas Igrejas-Miranda, Elvas, Estremoz, Évora, Fronteira, Leça do Balio, Santarém, São 

Bento, São Mamede de Infesta, Sendim, Vila Franca de Xira, Vila Viçosa). Na maior 

parte dos casos a escolha das cenas recai na ceifa, enfardamento e transporte para a eira 

em carros de feno puxado por juntas de bois, composições predominantemente 

executadas a partir do início da década de 1930 para as estações do Alentejo, o celeiro 

da nação, conceito utilizado para a promoção turística da região.
341

 

O Alentejo é, de resto, a região com o maior número de painéis de atividades 

quotidianas, algumas delas localizando-se quase exclusivamente aí, como é o caso da 

extração da cortiça que surge em praticamente metade das estações da região (Beja, 

Cabeço de Vide
342

, Évora, Fronteira, Santiago do Cacém, Sines e Vila Viçosa), em cenas 

dinâmicas representando a própria recolha (a partir do chão ou com homens trabalhando 

sentados nos ramos dos sobreiros) ou, mais raramente, o transporte e acondicionamento 

da cortiça (Sines).
343

  

                                                 
339

 Onde o conjunto dos homens abre uma diagonal no plano incrementando uma noção de profundidade 

imediatamente cortada pelo excesso de elementos em primeiro plano, confundindo o olhar. 
340

 Miguel Torga, Vindima (Coimbra: [s.n.], 1972), 17. 
341

 Ema Cláudia Pires, Op.cit., 59-70. 
342

 Referido por Rafael Salinas Calado e Pedro Vieira de Almeida (Op.cit., 313), não tendo sido possível a 

sua observação por, provavelmente, constarem do conjunto de painéis desaparecidos. 
343

 Pouco representada, a apanha da azeitona é também maioritariamente reproduzida em estações 
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36 – Mulheres arranjando cachos  

(estação de Vila Franca de Xira) 

 

 

37 – Malhando o trigo 

 (estação de Vila Viçosa) 

 

A pastorícia é igualmente amplamente representada, surgindo num vasto conjunto de 

composições presentes numa dezena de estações espalhadas pelas diferentes regiões e 

linhas do país (Beja, Cabeço de Vide, Curia, Duas Igrejas-Miranda, Estremoz, Évora, 

Fronteira, Leça do Balio, São Mamede de Infesta, Vilar Formoso). São geralmente 

composições bucólicas, captando a solidão e os tempos mortos do pastor, embora sem 

lugar para qualquer representação dos característicos (e etnograficamente relevantes) 

trabalhos artísticos dos guardadores de rebanhos que “aproveitam as horas de maior 

tranquilidade para [...] executar [meias e camisolas de lã, ligas para chapéus de palha 

                                                                                                                                               
alentejanas (Fronteira e Cabeço de Vide).  
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de serôdio, esculturas de madeira – estas últimas no Alentejo)] [...] que depois vendem, 

ou que utilizam em seu benefício.”
344

 Ao invés, as cenas onde campinos a cavalo 

procuram domar o gado bovino (caso de Vila Franca de Xira), transmitem uma grande 

movimentação e dinâmica, destacando-se nesse particular o painel Recolhendo o Gado 

no Pinhal Novo, onde o galope dos cavalos provoca uma densa nuvem de pó que 

envolve homens e animais. 

 

Mais do que em qualquer outra atividade, percebe-se a influência das características 

geográficas e climatéricas nas atividades relacionadas com água, nomeadamente pela 

inclusão da figura das lavadeiras (a norte e centro, nas estações de Leça do Balio, Ovar, 

Rio Tinto, São Mamede de Infesta e Vila Franca de Xira) e dos aguadeiros alentejanos 

(Castelo de Vide e Estremoz). Paralelamente, a totalidade das representações piscatórias 

localizam-se nas regiões litorais, maioritariamente do norte e centro do país, ainda que 

seja na estação de Sines que se localiza o mais completo programa alusivo a esta 

atividade. Como anteriormente referido, o facto de existir apenas três representações da 

faina (pesca à rede no Muro, em Caminha e nas Caldas da Rainha) atribui um 

importante valor aos 

trabalhos executados em 

terra, nomeadamente 

recolha e remendo das 

redes  (Pinhal Novo,  

Sines e Vila Franca de 

Xira) e recolha dos barcos 

para terra.  

 

38 – Recolha de embarcação 

para terra (Estação de Sines) 

 

 Mais raramente, a atividade é simplesmente personificada pela representação das 

próprias embarcações vazias (Aveiro, Castêlo da Maia e Ovar). A maioria destas 

composições são plenas de vigor, força e realismo, em especial as das recolha dos 

barcos para terra [com auxílio de bois (Marvão-Beirã) ou apenas à força de braços 

                                                 
344

 Joaquim Leite de Vasconcelos, Etnografia Portuguesa, Tentame de Sistematização, Vol. V (Lisboa: 

Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1933), 508. 
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(Aveiro e Sines)] ou a da saída da barco para o mar na estação de Aveiro. 

 

       

 

       - Figuras-Tipo 

O elevado número de estudos etnográficos no decorrer da primeira metade do século 

XX são reveladores do interesse que este campo exercia sobre investigadores e 

amadores. Uma das suas vertentes mais aprofundadas foi a do estudo da indumentária, 

numa série de levantamentos do traje típico de cada região que invariavelmente 

exaltavam a sua riqueza, lamentando a perda de importância face a uma roupagem mais 

casual.  

 

A sumptuaria regional está abastardada. Os typos urbanos quasi desappareceram, a não 

ser as varinas que vivem áparte da população, em bairro próprio e se isolam, 

defendendo-se. 

[...] Só na provincia resiste o regionalismo suptuario, principalmente ao largo das 

cidades e das villas, nas charnecas do Alemtejo, nas serras da Beira e de Trás-os-Montes 

e na região litoral da Beira que ainda conserva restos da Tricana, denominada pelo 

«mantéu» desapparecido. Os cafões e pelicos alemtejanos, o bioco algarvio, as capinhas 

do Caramulo, as capas de honra de Miranda ; o trajo polychromo de Vianna, as croças 

do Douro, os trajos das vareiras do Porto e dos lavradores e lavradeiras da Maia, a 

palamenta do lavrador leiriense ou bracarense, estão, porém, condemnados a 

desapparecer. Alguns d’estes vestuarios, como o dos campinos, só apparecem nas festas 

reviviscentes de tradição e nas exhibições sumptuarias das romarias, guardando-se, ao 

fundo das arcas, e esquecendo portanto.
345

 

 

As figuras-tipo constituiam-se como uma súmula etnográfica, onde cabiam 

características físicas, ornamentais e de indumentária, em composições amplamente 

divulgadas na transição do século. Surgiram as minhotas, os alentejanos, os pastores, os 

                                                 
345

 Matos Sequeira, História do Trajo em Portugal (Porto: Livraria Chardron, [19--]), 63. Nesse mesmo 

contexto escrever Adelina Berta em 1941 que “o amor à tradição vai desaparecendo. Há menos 

inibição mental que outrora, em se modificar a moda de trajar, tanto mais que a existência de um 

mercado em evolução, apresentando tecidos mais baratos e de padrões mais variados, conduz a que 

não seja motivador o trabalho moroso e fatigante de preparação da matéria têxtil, da sua tecelagem e 

da própria confecção do fato. Muitas destas peças de vestuário conservam-se ainda, sobretudo como 

recordações e relíquias dum passado, e já nao como bens cuja realização e utilização fora vivida dia 

a dia. Benditas arcas que as guardam e que, certamente com alegria, se abrem para, em dias festivos, 

delas deixarem sair aqueles tesouros [...]. 

O alheamento [...] referido, compreende-se ainda menos, porquanto lhes teria sido fácil identificarem-se 

e ganhar interesse por este trajo, já que, não poucas publicações nacionais, editadas ultimamente se 

lhe referem, com documentação fotográfica das moças assim trajadas, isoladas ou reunidas em 

grupos folclóricos que, de vez em quando se deslocam pelo País.” Adelina Berta de Oliveira, 

Subsídios para o Estudo da Decoração do Traje Regional de Viana do Castelo (Viana do Castelo: 

Câmara Municipal, 2007), 16-17. 
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serranos, os pescadores e as varinas, manifestações de um portuguesismo a divulgar e 

manter a todo o custo. Na pintura Malhoa assina “Clara” em 1903, na fotografia 

despontam diversas edições de postais como Costumes de Portugal que a Casa Biel 

edita três anos antes. De forma pouco aprofundada constam igualmente de A Arte e a 

Natureza em Portugal, refletindo já a moderna característica (difundida em reproduções 

futuras do género) da colocação da pessoa com os respetivos trajes típicos no local de 

atividade, por oposição à pose hierática sobre fundo neutro utilizada até então.
346

 

Na azulejaria esta temática foi sobretudo aplicada na publicidade
347

. Não obstante o 

azulejo ser empregue nas fachadas dos estabelecimentos comerciais desde 1860, até ao 

início de novecentos limitava-se à mera inserção do nome do comerciante e/ou do 

respetivo estabelecimento.
348

 O paradigma alterou-se com a aplicação, seguindo os 

princípios naturalistas ou em Arte Nova (e posteriormente também em composições 

Arte Deco), de elementos decorativos figurativos, em iconografias tendencialmente 

relacionadas com o negócio, de que são paradigmáticas as decorações da Loja dos 

Parafusos (Largo do Conde Barão, Lisboa), a fachada da Cerâmica Lusitânia (Arco do 

Cego, Lisboa, demolida em 1988) ou da Fábrica Progesso (Espinho).
349

 Nesse 

particular, foram as padarias e leitarias os estabelecimentos onde se procedeu a uma 

maior implementação azulejar de tipologias naturalistas e de cariz etnográfico, 

destacando-se a Camponeza (Rua dos Sapateiros, da autoria de António Jorge Pinto, 

1908) e a Minhota (Rua de São José, autor desconhecido, c.1929/1930
350

), em ambas se 

representando mulheres minhotas.
351

 Na primeira, por entre cercaduras Arte Nova, o 

                                                 
346

 Não significando no entanto que esta alteração tenha aqui sido introduzida ou que tenha integralmente 

sido seguida a partir daí. (Cf. Paulo Artur Baptista, op.cit.) 
347

 Para saber mais sobre a azulejaria publicitária consultar Cristina Carvalho, O Azulejo Publicitário em 

Lisboa: Da 2ª Metade do Século XIX à II Guerra Mundial [texto policopiado] (Lisboa, [s.n], 2007) e 

Sandra Araújo de Amorim, “Contributos para o Estudo do Azulejo Publicitário”, Revista da 

Faculdade de Letras: Ciências Técnicas e Património I série, vol. 2 (2003). 
348

 De que são exceção as composições de Luís Ferreira (“Ferreira das Tabuletas”) em Lisboa e Setúbal, 

das quais se destacam a frontaria para a Fábrica de Cerâmica Viúva Lamego, ao Intendente. 
349

 Ainda que a tendência continuasse a ser, também por motivos económicos, a aplicação de um simples 

letreiro “cujo grafismo pode ser mais ou menos elaborado, mas predominando os caracteres de 

desenho simples, de linhas rectas, de modo a proporcionarem uma fácil leitura.” Sandra Araújo de 

Amorim, op.cit., 783. 
350

 Cristina Carvalho, op.cit., 122. 
351

 Merecendo igualmente menção a Flor Aveirense em Cascais [Jacqueline Hengl e Veronica Hustinx, 

Painéis de Azulejos do Século XX: Imagens da Vida Portuguesa ([Lisboa]: Caixa Geral de Depósitos, 

1987], a Padaria Popular, em Coimbra [“onde uma camponesa com um chapéu de palha de abas 

largas, um xaile de franjas e saia comprida, segura um ancinho ao ombro, uma foice e um monte de 

feno enquanto, em segundo plano, outra figura trabalha a terra perto de uma junta de bois”, Cristina 

Carvalho, “Naturalismo no Azulejo Publicitário: Influências e Particularidades”, Revista de Artes 

Decorativas, 2 (Porto: Universidade Católica Portuguesa, Escola das Artes, 2008), 128] e o desenho 

de Jorge Colaço para a Fábrica de Pão Aliança (espólio do Museu Nacional do Azulejo), onde se 
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autor desenha uma minhota que se limita a segurar numa bilha de leite sobre um fundo 

neutro; na Minhota, a composição é bastante mais complexa: sobre um fundo que se 

aparenta com um prado e próximo de uma vaca, uma mulher segura em utensílios 

agrícolas (um ancinho e uma foice), entre ambas existindo um quase impercetível banco 

de ordenha. Entre as duas representações distam mais de duas décadas e uma diferente 

forma de representar, em especial na indumentária, dando o típico trajo minhoto de 

1908 lugar a uma mera e casual roupagem camponesa, mantendo-se no entanto no 

pescoço da mulher o pendente segurando um coração em ouro de grandes dimensões. 

Esta diferença prende-se sobretudo com o  facto de “as raparigas que [...] vestem [o 

traje à vianesa] trabalha[re]m, em geral, em actividade agrícolas e, consequentemente, 

no quotidiano vest[ir]em-se o mais economicamente possível deixando o conhecido e 

dispendioso fato para os dias de festa ou romaria.”
352

, refletindo uma menor 

preocupação etnográfica em detrimento de uma maior fidelidade à realidade quotidiana. 

Estas representações azulejares são simultaneamente 

motivadas pelos nomes dos estabelecimentos e pelo 

pitoresco que se pretendia evidenciar, reflexo da forte 

ligação com o campo, de estabelecimentos onde, até ao 

início do século XX, era possível beber e comprar leite 

fresco junto a estábulos e animais, conforme refere 

Santos Simões a propósito de A Normanda (na 

Calçada da Estrela), local “onde as vacas se 

misturavam com os moinhos holandeses pintados a 

azulejo azul.”
353

 

 

39 – Leitaria A Camponesa 

                                          (Rua dos Sapateiros, Lisboa) 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
vislumbra um conjunto de pessoas carregando com feno um carro puxado por dois bois em primeiro 

plano. 
352

 Adelina Berta de Oliveira, op.cit., 17. 
353

 Cristina Carvalho Cit. J.M. Santos Simões, “Naturalismo no Azulejo Publicitário: Influências e 

Particularidades”, Revista de Artes Decorativas, 2 (Porto: Universidade Católica Portuguesa, Escola 

das Artes, 2008), 130. 



144 

 

Nas estações ferroviárias as figuras-tipo populares foram transversais a regiões e linhas, 

embora com predomínio das linhas da Beira Alta e do Norte. Pela dimensão do seu 

núcleo, destaca-se o conjunto de Vilar Formoso, estação onde os 7 panos de menores 

dimensões e de mais difícil leitura foram integralmente ocupados com este tipo de 

representações. Contrariamente ao verificado em A Minhota, nestas composições são 

representados os trajos típicos de cada região, mesmo em situações de duvidosa 

fidelidade representativa. Nunca optando pelo fundo neutro, inserem-se em segundo 

plano elementos típicos com o objetivo de compor os quadros: a representação do 

Alentejano denota rigoroso cuidado pela introdução de uma vasta quantidade de 

elementos, nomeadamente a indumentária do homem, mas também da própria 

envolvente onde surge, debaixo do que aparenta ser uma azinheira, uma camponesa 

próxima de um típico carro de canudo. O campino é representado a cavalo, altivo a 

olhar para o espectador, de chapéu e vara na mão. Alheio ao espectador, o pescador olha 

em redor, tapando com a mão o sol que lhe turva a vista; veste o traje típico (barrete, 

camisa aos quadrados e calças arregaçadas até ao joelho), vendo-se em segundo plano, 

na praia junto à zona de rebentação do mar, um outro pescador junto a um barco. O 

pastor, mira o seu rebanho, acompanhado por um cão Serra da Estrela e vestindo um 

pesado capote. Sobre um fundo verdejante, a 

minhota, de trajes típicos, carrega à cabeça um 

cesto. 

A adição deste núcleo (único em toda a rede 

alusivo às diferentes regiões do país) atribui um 

valor acrescentado a Vilar Formoso, que assim 

mostra aos viajantes algumas das principais 

belezas monumentais portuguesas e suas gentes, 

em composições que não esquecem as da região 

cruzada pela Linha da Beira Alta (mulher 

serrana e gandaresa). 

 

 

40 – Alentejano (estação de Vilar Formoso) 
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Em Nelas representa-se uma mulher serrana e um pastor da Serra da Estrela. Em 

Aveiro, um pescador, uma peixeira e duas tricanas, representadas em datas diferentes 

(1870 e 1916). Em Santarém, o campino. Em Fronteira, o acordeonista e a ceifeira. Em 

Duas Igrejas-Miranda, o mirandês com a sua capa de honra mirandesa
354

, cuja 

importância é de tal forma avultada que surge em dois painéis, de modo a permitir uma 

imagem de frente e costas. No Marvão-Beirã, um homem e uma mulher empregando 

trajes típicos marvanenses, no único painel de toda a rede onde as tonalidades da 

indumentária foram fielmente reproduzidas. Enas estações de Leiria e Pinhão 

representam-se os trajes típicos da região. 

 Paralelamente, existe um vastíssimo conjunto de painéis onde as mesmas figuras ou 

similares, algumas tradicionalmente trajadas, são representadas em cenas do quotidiano 

em cuja envolvente se reproduzem outros elementos típicos regionais (transportes, 

elementos arquitetónicos e de flora, etc.).  

 

                               

 

 

                                                 
354

 “[...] de burel ou bom pano, custando [em 1906] 2$000 réis ou importando em 45$000, conforme a 

matéria prima e a complicação decorativa. Em fato de homem é esta a peça do vestuário nacional 

mais profusamente enriquecdia de ornamentos; e para os obter nos lugares próprios – a honra, o 

capuz, e as aletas ou ombreiras – o alfaiate sobrepõe-lhes outros pedaço de tecido, cosendo-o 

segundo as indicações dos ornatos preconcebidos e depois recortando o superior pela guia que o 

ponto deixa.” Rocha Peixoto, “O Traje Serrano”, Etnografia Portuguesa (Obra Etnográfica 

Completa) (Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990), 232.  

41 – Capa de Honra, vista de frente 

(estação de Duas Igrejas-Miranda) 

     42 - Capa de Honra, vista de trás 

(estação de Duas Igrejas-Miranda) 
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       - Retratística 

Apesar de na primeira metade do século XX existir um alargado número de retratos em 

azulejo
355

 (destacando-se os 27 dos Pátio dos Canhões no Museu Militar, em Lisboa
356

), 

esta temática é manifestamente escassa nas estações ferroviárias, limitando-se a um 

pequeno conjunto executado essencialmente para estações decorativamente 

intervencionadas no decorrer das décadas de 1910 e 1920, do qual se destacam os 

medalhões que fielmente retratam figuras importantes no contexto local (Dom Frei 

Caetano Brandão, João Pacheco Godinho de Castro Corte-Real e Marques Sardinha, 

todos na estação de Avanca; Dom José de Salamanca e Manuel Firmino, em Aveiro; 

Rafael Bordalo Pinheiro nas Caldas da Rainha), e os retratos idealizados de figuras 

históricas localmente relevantes, com os seus principais atributos (D. Leonor com os 

símbolos do Pelicano e Camaroeiro nas Caldas da Rainha; Soror Mariana Alcoforado na 

sua cela em Beja; Geraldo Sem Pavor segurando duas cabeças decapitadas em Évora). 

 

- Arquitetura 

Apesar da primeira lei geral portuguesa de proteção dos vestígios materiais do passado 

datar de 1721 (alvará régio assinado por D. João V), foi essencialmente com o regime 

liberal que o património arquitetónico monumental português passou a ser alvo de 

                                                 
355

 Como exemplos referir o retrato de Júlio Dinis (1940) numa fonte em Ovar; retrato de Sebastião 

Kneipp na Rua do Salitre, em Lisboa (Fábrica Sant’Anna); os medalhões representando os actores 

Eduardo Brazão, António José do Vale e António Pedro no Conservatório Nacional de Teatro, em 

Lisboa; representação de Bernardo Santos e suas filhas na sua vivenda, na Avenida Dr. Manuel de 

Arriaga em Setúbal; e do toureiro José Bento de Araújo num medalhão de grandes dimensões no 

edifício por si construído na Rua da Sociedade Farmacêutica, em Lisboa. 
356

 Como anteriormente referido, o Pátio dos Canhões do Museu Militar é integralmente forrado por um 

conjunto de 27 painéis alusivos a alguns dos principais momentos da história portuguesa e suas 

principais batalhas. Sobre cada um dessas composições existe um pequeno medalhão retratando a 

principal figura desse acontecimento histórico. Nesse sentido são retratados Mem Ramires (“Episódio 

da Batalha de Ourique”, 1139), D. Afonso Henriques (“Tomada de Santarém”, 1147), Martim Moniz 

(“Tomada de Lisboa”, 1147), D. Afonso II (“Tomada de Alcácer do Sal”, 1158), Geraldo sem Pavor 

(“Reconquista d‟Évora, episódio lendário”, 1166), D. Afonso III (“Tomada de Silves”, 1242), D. 

Sancho II (“Conquista de Faro”, 1249), D. Afonso IV (“Batalha do Salado”, 1340), D. João I 

(“Batalha dos Atoleiros”, 1384), Condestável D. Nuno Alvares Pereira (“Batalha de Aljubarrota”, 

1385), Infante D. Henrique (“Conquista de Ceuta”, 1415), D. Afonso V (“Tomada de Arzila”, 1471), 

Bartolomeu Dias (“Descoberta do Cabo da Boa Esperança”, 1488), Vasco da Gama (“Chegada a 

Calicut”, 1498), Pedro Álvares Cabral (“Descoberta do Brazil”, 1500), Afonso de Albuquerque 

(“Tomada de Malaca”, 1511), D. João de Castro (“Cerco de Diu”, 1546), Matias de Albuquerque, 

Conde de Alegrete (“Batalha do Montijo”, 1644), Salvador Correia de Sá (“Tomada de Luanda”, 

1648), , Sancho Manuel, Conde de Vila Flor (“Batalha do Ameixial”, 1663), Marquês de Marialva 

(“Batalha de Montes Claros”, 1665), General Silveira, Conde de Amarante (“Defeza do Forte de 

Amarante”, 1809), General Sepúlveda (“Batalha do Buçaco”, 1810), Mousinho d’Albuquerque 

(“Heroica Jornada de Chaimite”, 1895), General Alves Roçadas (“Campanha do Cuamato”, 1907), 

António Curado, 1º soldado morto em França (“Grande Guerra – Assalto a uma Trincheira”, 1914 a 

1918), 1º Tenente Carvalho Araújo (“Luta Heroica do Augusto Castilho”, 1918). 
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especial atenção, inicialmente através de levantamentos e artigos publicados por 

Alexandre Herculano (1810-1877) que abriram caminho a uma consciencialização 

patrimonial que se desenvolveu com o avançar da centúria de oitocentos, muito por via 

da difusão de gravuras em revistas illustradas e pittorescas e principalmente das 

contribuições em diferentes áreas, feitas por Almeida Garrett (1799-1854), Joaquim 

Possidónio Narciso da Silva (1806-1896), Ramalho Ortigão (1836-1915), Sousa Viterbo 

(1845?-1910), Gabriel Pereira (1847-1911), Hintze Ribeiro (1849-1907) e Joaquim de 

Vasconcelos (1849-1936). De forma abreviada, estes avanços culminaram no decreto de 

16 de junho de 1910
357

 o qual, ainda em regime monárquico e baseando-se no estudo 

elaborado em 1881 pela Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos 

Portugueses
358

, lista o conjunto de edifícios a classificar como Monumentos Nacionais, 

dividindo-os em Monumentos Pré-Históricos
359

, Monumentos Lusitanos e Lusitano-

Romanos
360

, Monumentos Medievais, do Renascimento e Modernos
361

, numa ordem de 

grandeza das centenas de construções. Ainda que já antes de 1910 existisse 

colecionismo (por via de diversos gabinetes privados de diferentes temáticas) e museus 

(“evidenciando uma concepção de „museu‟ enquanto centro de estudo, inventário e 

catalogação de colecções”
362

), o edificado monumental era a mais alta representação de 

uma região, reflexo da história dos povoados e suas gentes. 

Principal temática nas estações ferroviárias, a representação arquitetónica é comum às 

principais linhas e regiões, rareando os exemplos de estações que não possuem pelo 

menos um painel alusivo.
363

 Homogénea na forma (quase sempre reproduzindo 

fotografias) é no entanto particularmente heterogénea nas tipologias do edificado 

representado, cabendo nestes painéis construções militares, civis e religiosas 

                                                 
357

 Publicado no Diário de Governo nº 135, de 23 de junho de 1910. 
358

 Este estudo divide os edifícios merecedores da classificação de “Monumento Nacional” em seis 

classes. Na primeira e mais importante, enquadra-se um conjunto de 18 construções, quase todas 

anteriores ao século XVII (encontrando-se as exceções em Lisboa). 
359

 Divididos em “Antas e outros monumentos”, num total de 57. 
360

 Dividido em “Castros”, “Entrincheiramento”, “Povoações”, “Castello”, “Marcos Miliarios”, “Pontes”, 

“Templo”, “Arcos”, “Fonte”, “Estátuas”, “Inscrições” e “Ruínas”, num total de 49. 
361

 Subdividido em “Monumentos Religiosos” (“Cathedraes”, “Mosteiros”, “Basílicas”, “Igrejas”, 

“Capellas”, “Cruzeiros”, “Tumulos e Sepulturas”), “Monumentos Militares” (“Castellos”, “Torres”, 

“Padrões”) e “Monumentos Civis” (“Paços Reaes”, “Paços Municipaes”, “Paços Episcopaes”, “Paços 

de Universidade”, “Palácios Particulares e Casas Memoráveis”, “Misericórdias e Hospitaes”, 

“Aqueductos”, “Chafarizes e Fontes”, “Pontes”, “Pelourinhos” e “Trechos Architectónicos”). 
362

 João Carlos Brigola, “Fundamentos: antiguidades, coleccionismo e museus antes da Primeira 

República”, 100 anos de Património, Memória e Identidade (Lisboa: IGESPAR, IP, 2010), 31-34 
363

 Apenas na Azambuja, Pocinho e Bombarral, Mondim de Basto, Nelas e Curia não existe qualquer 

representação arquitetónica (mesmo em plano secundário) nos seus painéis. 



148 

 

compreendidas entre o neolítico e a década de 1920
364

, num âmbito maioritariamente 

local (da povoação diretamente servida pela estação ou principal localidade das 

imediações) ou regional (geralmente contida pelos limites do próprio concelho), 

surgindo pontuais exemplos de estações cujos programas enfatizam o mais emblemático 

e representativo edificado nacional (Granja, Marvão-Beirã, Vilar Formoso e numa 

menor escala Aveiro). 

Ainda que naturalmente não vinculativa ou sequer representativa, a pequena listagem de 

edifícios representados em mais do que uma estação permite inferir qual o edificado 

mais valorizado neste contexto: Torre de Belém (Granja, Marvão-Beirã e Vilar 

Formoso), Mosteiro da Batalha (Aveiro, Leiria e Vilar Formoso), Mosteiro de Alcobaça 

(Vilar Formoso, Valado e Marvão-Beirã), Universidade de Coimbra (Granja e Vilar 

Formoso), Convento de Tomar (Granja e Marvão-Beirã), Castelo de Almourol (Aveiro e 

Vilar Formoso), Sé da Guarda (Marvão-Beirã e Vilar Formoso), Sé Velha de Coimbra 

(Granja e Vilar Formoso), Templo Romano de Évora (Évora e Marvão-Beirã), Ermida 

de São Braz de Évora (Évora e Vilar Formoso). Percebe-se a existência de um claro 

predomínio de edifícios cuja fundação e/ou construção ocorre antes da segunda metade 

de quinhentos, ideia reforçada pela hegemonia da 

arquitetura monumental (religiosa e militar) 

medieval e renascentista
365

 nas cerca de seis 

dezenas de painéis das três estações onde foram 

representadas edifícios à escala nacional (Granja, 

Marvão-Beirã e Vilar Formoso). 

 

 

43 -Anta da Barrosa (estação de Caminha) 

 

Apesar da mais de meia centena de construções pré-históricas elevada a Monumento 

Nacional em 1910, conta-se apenas uma reprodução em toda a rede ferroviária nacional 

(Anta da Barrosa, na estação de Caminha). Da mesma forma, são particularmente raros 

os exemplares pré-nacionalidade, destacando-se as duas representações do Templo 

Romano de Évora e das Ruínas de Miróbriga (estação de Santiago do Cacém). Mais 

                                                 
364

 A Capela da Santa Maria Adelaide (1921), em Arcozelo (estação da Aguda) e a Casa de Repouso da 

Abrunhosa-a-Velha (1927) (estação da Abrunhosa) serão os edifícios mais recentes representado nas 

estações ferroviárias portuguesas. 
365

 Correspondendo a cerca de dois terços do total das representações. 



149 

 

comum, nomeadamente nas regiões norte e centro, é a representação de castelos e 

fortalezas, feita maioritariamente em âmbito local (Castelo de Vide, Duas Igrejas-

Miranda, Leiria, Lousã, Marvão-Beirã, Óbidos), existindo no entanto exemplos de 

coerentes núcleos com alguns dos principais castelos da região (estação de Pinhal Novo: 

castelos de Setúbal e Palmela; estação de Sendim: castelos de Algoso, Mogadouro e 

Penas Róias) e da representação de alguns das mais emblemáticas construções militares 

portuguesas, nas estações da Granja (Castelo de Leiria, Castelo dos Mouros em Sintra e 

ruína do Castelo dos Templários em Tomar) e de Vilar Formoso (Fortaleza de Almeida, 

Forte de Santa Catarina da Figueira da Foz, Trecho da Muralha Fernandina portuense, 

Castelo de Almourol e Castelo de Guimarães). As construções barrocas, oitocentistas ou 

contemporâneas são invariavelmente edifícios de habitação (ex: Palácio do Freixo na 

estação de Rio Tinto; Palácio dos Salazares na estação da Lousã; Palácio dos Condes da 

Anadia em Mangualde, estação de Vilar Formoso) ou estabelecimentos hoteleiros 

(Palace-Hotel do Buçaco nas estações de Aveiro e Granja; Casa de Repouso da 

Abrunhosa-a-Velha, na Abrunhosa; Hotel Urgeiriça e Grande-Hotel Club em Canas-

Felgueiras). 

 

No decorrer da década de 1910, os moinhos e azenhas são alvo de diversas 

representações, nomeadamente nas estações de São Bento, Granja e Ovar, que  parecem 

assentar numa “perspectiva ideológica. Al igual que sucedía con otros monumentos 

[...], las aceñas pueden ser contempladas también como una «imagen del país» y, en 

este sentido, responder a una realidad conocida previamente que interesa reproducir. 

[...] Se podría pensar que este tipo de edificios «pobres» no encaja excesivamente junto 

a los importantes edificios artísticos e históricos, pero no es así por varios motivos que 

[...] forman parte de una iconografia preexistente, visible [...] en las postales, en 

artículos de revistas ilustradas”
366

, cujos artigos comprovam o ideal romântico que este 

tipo de infra-estruturas tinha no imaginário de um povo. Também comum em revistas 

ilustradas e postais coevos (bem como em gravuras e pintura de épocas anteriores), as 

fontes são amplamente representadas em Avanca, Caldas da Rainha, Castelo de Vide, 

Elvas, Estremoz
367

, Muro, Santarém, São Bento, Sendim, Vale do Peso e Vilar Formoso. 

Particularmente raros e tematicamente desenquadrados (por não se enquadrarem no 

Portugal ruralizado reproduzido pelos demais painéis), as representações de edifícios 

                                                 
366

 José Luís Mingote Calderón, op.cit.; 169-170.  
367

 Esta temática ocupa um elevado número de painéis nesta estação. 
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industriais limitam-se a duas fábricas (da Maceira em Leiria e da Fábrica de Papel na 

Lousã) e outras tantas barragens e respetivas infra-estruturas hidroelétricas (centrais da 

Foz e da Velada em Vale do Peso). Paralelamente surge um conjunto de paisagens com 

troços ferroviários, mormente obras de arte de engenharia (pontes, nunca se 

representando túneis ou estações), nomeadamente a ponte de ferro do Poço de São 

Thiago em Águeda (estação de Aveiro), Ponte da Canha (Vilar Formoso) e uma ponte 

não identificada na estação de Sendim. Num âmbito de encomendas muitas vezes feitas 

pelas próprias companhias ferroviárias, este painéis celebravam a construção de troços, 

numa exaltação da modernidade e do progresso tecnológico claramente em contraste 

com as demais temáticas representadas nas estações ferroviárias. 

 

 

44 - Ponte do Poço de São Thiago – Valle do Vouga (estação de Aveiro) 

 

 

- Animalismo 

No campo da pintura portuguesa da segunda metade de oitocentos – “e perante a 

estética positiva, [para a qual] o animalista valia tanto como o pintor de deuses e 

heróis”
368

 –  a representação animalística granjeou a atenção de alguns dos principais 

artistas, em composições como parte de uma paisagem e/ou atividade humana (ex: À 

Volta do Mercado, 1886 e “Guardando o Rebanho, 1893, ambos de Silva Porto; O 

Sendeiro de Tomás da Anunciação, 1856;  e A Passagem do Gado de Cristino da Silva, 

                                                 
368

 Nuno Saldanha, op.cit., 448. 
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1867) e ou como propósito representativo da própria obra (Tomás da Anunciação, O 

Vitelo, 1873; José Malhoa, A Seara Invadida, 1881 e Manhã de Primavera, 1912).  

No azulejo, a inclusão de animais surge nos primórdios da representação figurativa, 

mantendo-se nas diversas épocas, estilos e contextos. Nos inícios de novecentos as 

leitarias e suas composições azulejares tiveram um forte impacto neste campo, 

nomeadamente a mencionada Camponesa, com os seus painéis de interior de cenas de 

ordenha de vacas, e principalmente a Anunciada (Largo da Anunciada, Lisboa, da 

autoria de António Costa, Fábrica Lusitana) em cuja fachada foram representadas 

“cenas bucólicas de gosto pitoresco da ordenha, às cabras a pastarem, passando pelo 

guardador de vacas. Foram pintadas num azul intenso de pincelada firme, envolvidos 

numa cercadura de entrelaçados de heras, acantos intercalados por malmequeres, 

numa clara aproximação ao gosto vigente dos remates dos séculos XVII e XVIII”
369

  

A decoração das estações ferroviárias revelam pontos de contacto com a pintura, 

surgindo um vasto conjunto de representações de rebanhos (ovino, caprino, bovino, 

equídeo e porcino), muitas vezes acompanhados por um cão pastor, maioritariamente 

em estações do Alentejo. Os animais representam-se também como instrumentos de 

trabalho, ajudando nas tarefas agrícolas ou principalmente como força de tração, 

aparelhados em juntas (bois) ou individualmente (burros), transportando diversos 

produtos, nomeadamente cestos de uvas ou pipas de vinhas (Bombarral, Leça do Balio, 

Mondim de Basto, Rio Tinto, Vila Franca de Xira), feno (Beja, Caminha, Duas Igrejas-

Miranda, Évora, Fronteira, São Mamede de Infesta, Vila Franca de Xira), potes de 

cerâmica (Fronteira), caixotes (Vila Franca de Xira), toros de madeira (Caminha), 

cortiça (Santiago do Cacém) ou bilhas de água (Estremoz). São portanto 

maioritariamente objetos de um quotidiano rural onde a maquinaria de auxílio ao 

trabalho agrícola não havia sido introduzida. 

Mais raramente são representados como objeto principal da composição, geralmente em 

estações inseridas em zonas onde são exaltadas as suas características bravias e de 

nobreza, caso de Vila Franca de Xira, onde cavalos e bois são representados em 

composições plenas de força e movimento.
370

. Merecem também menção algumas 

representações de cães como auxiliares de trabalho (cães pastores) ou animais de 

companhia (Sines e Marvão-Beirã). 

                                                 
369

 Cristina Carvalho, O Azulejo Publicitário em Lisboa: Da 2ª metade do século XIX à II Guerra 

Mundial (Lisboa: [s.n], 2007), 123. 
370

 Existe igualmente uma representação isolada de um burro na estação de Évora. 
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- Hagiografia 

No início do século XX os registos azulejares hagiográficos são bastante comuns em 

contexto religioso e principalmente civil, em especial por via da introdução de pequenos 

medalhões dispostos nas fachadas dos edifícios. No entanto, e pelo âmbito dos seus 

programas decorativos, nas estações de caminho de ferro a temática hagiográfica é 

particularmente rara, limitando-se à representação dos santos padroeiros das localidades 

onde se localizam duas das estações: Santa Iria em Santarém e São Cristóvão na estação 

do Muro
371

. 

Em claro contexto secundário, a representação escalabitana insere-se num medalhão 

recortado em posição sobrelevada e assim longe do olhar do público. No Muro, São 

Cristóvão é representado num painel cuja estratégica localização entre as principais 

entradas do edifício lhe dá particular destaque, ainda que as suas pequenas dimensões 

tenham obrigado o artista a limitar-se aos mais básicos atributos do santo na sua mais 

comum representação, barbado, dentro de água (a um nível um pouco abaixo dos 

joelho), segurando com a mão esquerda um cajado e com a direita o Menino Jesus, que 

se senta sobre os seus ombros agarrando o globo do mundo. Apesar de não parecer 

existir uma intenção de representar o conjunto com uma particular aura de santidade, 

surgindo ambas as figuras de forma bastante humanizada, denota uma preocupação com 

a fidelização à lenda decorrente do facto de o santo (de elevada estatura e dotado de 

grande força física) se encontrar curvado pelo peso do mundo carregado pelo 

Menino.
372

 

 

 

 

 

 

                                                 
371

 Reproduzido em Rafael Salinas Calado e Pedro Vieira de Almeida, op.cit., 91 
372

 “A tipologia de S. Cristóvão não permaneceu imutável. Nas realizações mais antigas, o Porta‐ Cristo 

é representado imóvel, em posição frontal. O Cristo a quem serve de suporte não é um menino, mas 

um adulto barbudo, em Majestade. A partir do século XIV, ao contrário, o hieratismo primitivo dá 

lugar ao gosto pictórico. O santo é representado em marcha, avançando penosamente na água do rio 

que lhe chega a metade das pernas e curva-se sob a carga. Está vestido como um simples passador, 

com pernas nuas e um turbante ou cinta na cabeça. Enquanto Cristo, já não é um homem, mas um 

menino pequeno vestido com uma camiseta ou completamente nu, quer sentado sobre o ombro do 

gigante, quer montado sobre o seu pescoço. O bastão em que se apoia o gigantesco carrejão, 

converte‐ se num tronco de árvore sem ramos, a maior parte das vezes, uma palmeira, talvez alusiva 

a palma do martírio.” (site dos Bens Culturais da Diocése do Porto: 

http://www.bcdp.org/v2/images/documentos/s.cristovao.pdf) 
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- Mapas e Roteiros 

Invulgar temática no azulejo e da qual pouquíssimos exemplares chegaram à atualidade, 

destacando-se o painel com o mapa das vias terrestres do distrito de Coimbra existente 

num fontanário em Canas de Felgueiras construído aquando da ponte sobre o Mondego 

que separa distritos (Coimbra e Viseu) e concelhos (Nelas e Oliveira do Hospital). A 

datação ainda do século XIX (de acordo com a legenda foi executado em 1898) torna-o 

num exemplar ainda mais raro.
373

 

Nas estações ferroviárias são apenas dois os painéis referentes a este tópico, um 

executado em 1935 para a estação Leiria reproduzindo um mapa dos principais pontos 

de referência regionais e o do Plano da Rede Ferroviária da Beira Alta da estação de 

Vilar Formoso. Tendo os dois claras componentes turísticas, o primeiro incita a uma 

simples visita aos arredores da cidade do Liz enquanto que o segundo propagandeia a 

linha da Beira Alta e suas principais ligações rodoviárias às povoações circundantes. 

 

 

45 -Roteiro (estação de Leiria) 

 

                                                 
373

 De referir igualmente os dois painéis executados para a Gouveia (um deles destruído em 2013). (SOS 

Azulejo: http://www.sosazulejo.com/?p=1145, consultado a 16 de outubro de 2014). 

http://www.sosazulejo.com/?p=1145
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46 -Mapa da Rede da Linha da Beira Alta (estação de Vilar Formoso) 

 

 

 

 

47 - Mapa das Estradas do Distrito de Coimbra (Canas-Felgueiras, 1898) 

 

 

- Historicismo 

Apesar do conjunto azulejar das estações ferroviárias portuguesas ser o mais extenso, 

sistemático e globalizante da primeira metade do século XX em Portugal, a temática 

historicista encontra-se dele praticamente arredada, surgindo em menos de uma dezena 

de estações, a maioria intervencionada no Alentejo no decorrer da década de 1930: Beja, 

Évora, Sines e Vila Viçosa. Contrariamente às representações etnográficas, 

arquitetónicas e paisagísticas, nenhum programa decorativo ferroviário incide integral 

ou maioritariamente na temática historicista, limitando-se a uma mera exaltação pontual 

de figuras e episódios marcantes da história local no contexto de programas mais vastos.  

Por oposição a um naturalismo que continuava a ser amplamente reproduzido e 

divulgado, o historicismo tinha já um fraco peso na pintura coeva portuguesa, conforme 
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prova a pouca adesão dos artistas à “pintura de História” no decorrer dos anos 20 nos 

salões da Sociedade Nacional de Belas Artes: “Os géneros do salão iam, 

hierarquicamente, da “pintura de história” que incluía academicamente o retrato, à 

paisagem e à natureza-morta. Na «História» inseriam-se temas de história, antiga ou 

nacional, na solene tradição da Academia, e também de mitologia e religião – mas, 

depois de um «Festim de Nero» apresentado em 1919 [...] [, até 1929 só três outros 

quadros] deram história à «História»”
374

 

Esta opção espelha também a falta de erudição desejada para os painéis azulejares 

figurativos das estações portuguesas. Pretendiam-se temas simples e diretos, passíveis 

de serem imediatamente interpretados e compreendidos pelos viajantes. Na maioria dos 

casos as composições historicistas encontravam-se vedadas aos passageiros que não se 

apeavam ou tomavam o comboio na estação, visto se encontrarem maioritariamente 

dispostos em áreas de destaque da fachada principal do edifício (ladeando a entrada 

principal ou a um nível sobrelevado) e assim reservados para os utilizadores das 

estações e populações locais. Assim, não obstante o papel de franca secundarização 

programática a que estas composições eram votadas, por parte dos encomendantes 

existia um reconhecimento da sua importância, numa espécie de deferência para com as 

figuras e factos localmente relevantes. 

Os episódios representados encontram-se diretamente relacionados com figuras ou 

acontecimentos locais, ainda que a pertinência da sua escolha ou relevância histórica 

nem sempre seja óbvia. Em quatro das estações existem diversos painéis alusivos à 

mesma figura ou episódio [Sines (4 painéis), Rio Tinto (3 painéis), Vila Viçosa (2 

painéis) e Vila Franca de Xira (2 painéis)], representando-se em São Bento, Beja e 

Évora (4 painéis cada) acontecimentos sem relação entre si e nas Caldas da Rainha e em 

Santarém apenas um painel. 

  

Como anteriormente referido, as características decorativas da Estação de São Bento 

tornam-na numa espécie de compromisso entre os grandes programas azulejares 

historicistas de interior tributários das pinturas historicistas tardo-oitocentistas e a 

realidade programática das demais estações intervencionadas. Apesar de contar com 

apenas quatro composições historicistas (num total de cerca de trinta), as suas grandes 

dimensões e a colocação nos panos do edifício sem quaisquer constrangimentos de 

                                                 
374

 José-Augusto França, Os Anos Vinte em Portugal – Estudo de Factos Sócio-Culturais (Lisboa: 

Editorial Presença, 1992), 379. 
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leitura, dão-lhes uma enorme visibilidade e destaque no conjunto. 

Existe uma clara opção pela representação da temática medieval através da escolha de 

cenas anteriores ao segundo quartel de quatrocentos cuja direta ligação ao Porto se 

reduz ao Casamento de D. João I, episódio de questionável relevância para a história da 

cidade invicta. As restantes composições centram-se em eventos relacionados com 

fundação da nacionalidade e com os Descobrimentos, nomeadamente Egas Moniz 

Apresentando-se com a Mulher e Filhos, ao Rei de Leão (exaltação da nobreza de 

caráter) e duas cenas belicistas de elevada dinâmica, Torneio de Arcos de Valdevez e 

Tomada de Ceuta. 

As batalhas constituem-se como a principal temática historicista na decoração 

ferroviária portuguesa, importando relevar o facto de que a sua cronologia 

invariavelmente se limita a episódios anteriores à época moderna, numa notória falta de 

interesse pelas icónicas batalhas da Restauração da Independência ou das Invasões 

Napoleónicas, apenas indiretamente aludidas através dos monumentos celebratórios da 

Batalha do Vimeiro (estação do Outeiro) e Batalha do Buçaco (estação de Aveiro). De 

entre os painéis alusivos a esta temática destacam-se os três da estação de Rio Tinto 

referentes à batalha ocorrida na localidade opondo Abd-El-Haman, Califa de Córdoba e 

o Conde Hermenegildo (em 824); o da Batalha de Ourique (1139) em Beja; e os dois 

painéis eborenses das Batalhas do Salado (1340) e dos Atoleiros (1384). Neste 

particular, e no âmbito de uma estação que integralmente representa temáticas local, as 

duas estações alentejanas são um caso de estudo na medida em que nenhuma das 

batalhas representadas ocorreram nas imediações de Beja e Évora nem têm uma 

verdadeira relação direta com as cidades.
375

 Contrariamente, percebe-se a importância 

histórica para a cidade eborense da também representada “Revolta Popular [de] 1637” 

(conhecida como “Revolta do Manelinho” ou “Altercações de Évora”), na qual o povo 

local se amotinou em protesto contra as políticas filipinas, num movimento que teve eco 

em diversas outras localidades do sul do país. Não obstante não ter tido o êxito 

pretendido, a sua escolha deverá ser vista como uma homenagem ao contributo dado 

                                                 
375

 A escolha do Batalha do Salado fica-se a dever ao facto de ter sido na cidade eborense que D. Maria 

(esposa de Afonso XI de Castela e filha de Afonso IV de Portugal), intercedendo pelo marido, pediu 

ao pai que auxiliasse as tropas de Castela contra as forças muçulmanas (num apoio que se revelaria 

fundamental para a consubstanciação da vitória das tropas cristãs); quanto à Batalha dos Atoleiros 

(que, em plena crise de 1383-1385, opôs Nun’Alvares Pereira às tropas de João I de Castela, em 

Atoleiros, perto de Fronteira) a única justificação parece ser o âmbito geográfico, ainda que o local 

diste mais de 75kms de Évora. Ainda assim, a referência feitas nas legendas dos painéis à presença 

nestes episódios das figuras de D. Afonso IV e de Nun’Álvares Cabral parece mostrar que esses 

possam ter sido o pretexto, com legitimação. 
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pela cidade e seus habitantes no contexto da Restauração da Independência. 

 

As restantes temáticas historicistas representam figuras históricas localmente relevantes 

(em retratos idealizados ou fiéis
376

) nas principais passagens da sua vida, relacionadas 

ou não com a história local. Neste último ponto destacam-se, pela consistência 

programática evidenciada, as composições existentes nas estações de Vila Viçosa e 

Sines, que partilham entre si o autor (Gilberto Renda). 

A forte ligação da vila calipolense com a Casa de Bragança (e principalmente com o 

oitavo duque e Rei D. João IV) é transposta para a decoração da sua estação em dois 

painéis reportando a episódios localmente ocorridos no contexto da Restauração de 

1640, que em virtude da iconografia menos óbvia se encontram legendados: Entrevista 

do Duque de Bragança a Pedro de Mendonça 1640 e Partida do Duque de Bragança 

para Lisboa a ocupar o trono, cujo tratamento e forma de desenvolvimento da cena se 

aproximam ao modelo de representação azulejar figurativa barroca numa aberta fuga 

aos modelos historicistas coevos evidenciados nas restantes estações. Não tendo sido 

possível apurar a autoria dos desenhos, e parecendo improvável a utilização de gravuras 

barrocas para o efeito, admite-se a existência de uma tentativa por parte do ceramista de 

criar um painel abertamente neo-barroco e assim mais aprofundar o espírito da cena 

representada.
377

 

                                                 
376

 A esse propósito ver o ponto “Retratística” do presente capítulo. 
377

 Ao se constituírem como uma obra totalmente neo-barroco, nas molduras e reservas, contrariam uma 

das principais características da azulejaria ferroviária portuguesa, que Rafael Salinas Calado 

perfeitamente sintetiza: “as molduras, enquadramentos e remates que envolviam os painéis 

figurativos, normalmente, pouco ou nada tinham que ver com o espírito realista da representação dos 

temas que delimitavam. Frequentemente constituem composições repolhudas, de figurino barroco ou 

rococó, cujas interpretações de rígido desenho estereotipado, muitas vezes polícromas, entrem em 

aberto e conflituoso anacronismo como o monocromático tratamento plástico do desenvolvimento 

bucólico das imagens de expressão naturalista. No entanto, este contraditório desajuste entre os 

enquadramentos e a pintura dos “quadros” [...] constitui-se como característica específica. 

Curiosamente, quase sempre, acabam por gerar um característico ambiente cuja empatia, facilmente 

reconhecível, evidencia aquilo a que com propriedade se poderia chamar a castiça coerência da 

«azulejaria ferroviária”  (op. cit., p.32). 
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48 - Entrevista do Duque de Bragança com Pedro de Mendonça 1640 (estação de Vila Viçosa) 

 

Mais do que os episódios representados, pretende-se exaltar o papel de D. João IV 

(enquanto duque) no âmbito da Restauração e simultaneamente a forte ligação da 

Dinastia de Bragança (com ele iniciada) a Vila Viçosa, não sendo de excluir que se trate 

igualmente de uma celebração do tricentenário da Restauração da Independência, no 

contexto de uma estação intervencionada em data próxima a 1940. 

 

O programa decorativo azulejar da estação de Sines é o único onde é simultaneamente 

destacado um episódio histórico associado à localidade (partida de D. Miguel para o 

exílio) e a mais importante personalidade local (Vasco da Gama), sua vida e principais 

feitos.  

Tal como ocorrido em São Bento, parece ser questionável a relevância da escolha do 

episódio da escolha do embarque de D. Miguel para o exílio. Tal como na atualidade, 

em 1930 Sines não seria particularmente conhecida por este acontecimento, 

contrariamente à forte ligação da Ericeira à partida, em semelhantes circunstâncias, do 

último monarca português, D. Manuel II e sua mãe D. Amélia, na madrugada de 05 de 

outubro de 1910. Assim, esta escolha dever-se-á essencialmente ao campo simbólico (a 
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partida de D. Miguel simbolizando o triunfo do liberalismo e todas as ulteriores 

alterações sociais, políticas e intelectuais) ou celebrativo (o conjunto azulejar foi 

executado no ano do centenário da ocorrência do episódio retratado). 

Não sendo conhecida nenhuma importante ligação de Vasco da Gama a Sines para além 

do facto de aí ter nascido, parece absolutamente pacífica a escolha de episódios 

relacionados com a viagem inaugural do caminho marítimo para a Índia em 1498. As 

cenas eleitas coadunam-se com a iconografia habitualmente utilizada desde o final do 

século XIX, a ponto de um dos painéis reproduzir A Partida de Vasco da Gama para a 

Índia, de Miguel Ângelo Lupi (c.1880)
378

, uma das mais importantes pinturas referentes 

ao navegador. 

 

49-  Miguel Ângelo Lupi – A Partida de Vasco da Gama para a Índia (c.1880) 

 

 

50 - A Partida de Vasco da Gama para a Índia (estação de Sines) 

 

                                                 
378

 Nas últimas duas décadas de oitocentos foram promovidos diversos concursos de pintura histórica 

alusivos à temática das passagens de Vasco da Gama, nomeadamente o que foi impulsionado em 1888 

pela Câmara Municipal de Lisboa, referente ao tema da partida para a Índia (ganho por José Malhoa) e 

em 1899 pela Sociedade de Geografia “subordinado ao tema obrigatório da audiência dada pelo 

Samorim de Calecut a Vasco da Gama, segundo a narrativa camoniana do canto sétimo d‟Os 

Lusíadas.” [Rui Afonso Santos, Veloso Salgado 1864-1945 (Lisboa: Museu do Chiado, 1999), 34]. 
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A reprodução em azulejo de pinturas e gravuras de finais do século XIX / inícios de 

novecentos não se constituía como uma absoluta raridade, também se verificando na 

estação de Santarém com a transposição para azulejo do desenho de Roque Gameiro 

alusivo à Tomada de Santarém aos Mouros presente na obra Quadros da História de 

Portugal de 1917
379

. Este facto verificou-se com maior frequência no decorrer das 

décadas de 1950 e 1960, altura em que esta temática e estética azulejar era incomum, 

desajustada e claramente em desuso. Com o falecimento dos principais artistas da 

primeira metade de novecentos, estas composições passaram invariavelmente a ser 

produzidas por “funcionários menores”, no contexto de programas muito pontuais, caso 

do conjunto azulejar do Liceu da Praia (Cabo Verde) em 1951
380

 e do atual Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL), na Rua Miguel 

Bombarda, datado de 1965
381

 e de particular fraca qualidade. 

 

Os restantes painéis da estação sineense aludem à presença de Gama na Índia, um dos 

quais incidindo num dos mais icónicos e representados episódios da viagem, Vasco da 

Gama perante o Samorim de Calecute, não se tendo neste caso (e ao invés do que 

ocorreria década e meia depois no Liceu da Praia) optado pela reprodução da obra de 

Veloso Salgado
382

, recaíndo a opção numa similar criação de origem desconhecida 

(provavelmente do próprio ceramista). Menos consensual parece ser a cena da visita do 

Samorim às naus portuguesas, painel cujo tratamento parece reportar para uma 

reprodução truncada de um desenho maior, pela forma como a escala é representada, 

secundarizando e escondendo na moldura do painel as naus portugueses para onde o 

Samorim e seu séquito se deslocavam. 

A epopeia dos Descobrimentos é também focada por Jorge Colaço na fachada principal 

da estação de Vila Franca de Xira em duas passagens de Os Lusíadas de Camões. O 

facto de se encontrarem totalmente descontextualizados das restantes composições da 

                                                 
379

 Pela sua forma simples e direta de representar alguns dos principais momentos da história portuguesa, 

a reprodução da obra Quadros da História de Portugal de Roque Gameiro parece melhor se coadunar 

na filosofia dos programas azulejares ferroviários.  
380

 Um dos painéis reproduz a obra Vasco da Gama perante o Samorim de Calecute da autoria de Veloso 

Salgado. 
381

 Produzido na Fábrica de Loiça de Sacavém, trata-se de um vasto conjunto composto por mais de meia 

centena de painéis divididos em dois núcleos, um com episódios históricos da história portuguesa 

(alguns também reproduzindo composições de Quadros da História de Portugal de Roque Gameiro, 

nomeadamente a Tomada de Lisboa aos Mouros) e outro reproduzindo fotografias de locais 

emblemáticos das antigas colónias portuguesas (em claro paralelo com os painéis das estações 

ferroviárias portuguesas), naquele que é possivelmente o único conjunto alusivo a esta temática.   
382

 Medalha de Ouro do concurso de pintura organizado em 1898 no âmbito das Comemorações do IV 

Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia 
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estação, pela sua temática ou localização no edifício (únicos dois painéis existentes na 

fachada principal do edifício, localizados em posição sobrelevada), tornam-nos numa 

das mais intrigantes encomendas em contexto ferroviário. 

Ainda que esta exaltação romântica das gloriosas figuras e tempos passado (que 

hipoteticamente jamais se repetiria, o presente estava envolto em brumas…) tivesse 

começado algumas décadas antes, recrudesce com a celebração do tricentenário da 

morte de Luís Vaz de Camões, em 1880. De forma natural, e numa tendência que 

acabaria por cruzar todo o século XX e entrar no seguinte, as figuras-maiores desse 

passado português encontram-se ligadas ao nascimento da nacionalidade e à epopeia 

dos Descobrimentos, servindo Camões e Os Lusíadas de mote para a representação 

idealizada de muitos dos principais episódios e personagens desse último período 

histórico português. Na azulejaria Jorge Colaço reproduz quatro passagens da obra no 

Palace Hotel do Buçaco: O Adamastor, Morte de Inês de Castro, Ilha dos Amores e 

Tétis, a Deusa, mostra a Vasco da Gama, do alto dum monte tudo o que os portugueses 

irão conquistar, repetindo o referente no Instituto Menezes de Bragança em Goa (O 

Adamastor) e no Centro Cultural Rodrigues de Faria, em Forjaes (datado de 1933 com a 

representação de O Adamastor, O Tritão e o Piloto Cristão). 

Na pintura, a própria representação do poeta pelos maiores artistas torna-se comum em 

grande parte do século XIX e início do século XX
383

, ao invés da azulejaria onde só 

muito raramente acontece, caso de um friso da autoria de Pereira Cão (ainda assinando 

como Pereira Júnior) no número 12 da Rua Bernardim Ribeiro (que parece 

simbolicamente marcar a entrada no Bairro Camões, em Lisboa) e do painel intitulado 

Camões salvando os Lusíadas em Peniche, que não sendo reprodução da obra 

homónima de Francisco José Resende, tem com esta evidentes pontos de contacto.
384

 

 

 

 

 

                                                 
383

 Dos quais se destacam, por ordem cronológica, A Morte de Camões de Domingos Sequeira (c.1824, 

desaparecido – conhecem-se esboços), Camões na Gruta de Macau de Francisco Metrass (1853), 

Camões Salvando Os Lusíadas de Francisco José Resende (1867), Camões e as Tágides de 

Columbano Bordalo Pinheiro (1894), Camões de José Malhoa (1907), Camões lendo os Lusíadas aos 

Frades de São Domingos de António Carneiro (1926), Camões de António Soares. 

Para um mais completo elenco, ver Camões nas Colecções do Museu Nacional de Arte Contemporânea: 

catálogo (Lisboa: MNAC, 1972). 
384

 Neste âmbito, Camões só seria verdadeiramente imortalizado na obra de Júlio Pomar para a estação do 

Alto dos Moinhos do Metropolitano de Lisboa, inaugurada em 1988. 
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Conclusão 

“Poderiam fazer-se automóveis Ford em Portugal. O que nunca poderá fazer-se é 

Turismo Português... na América”
385

 

 

 

No início da centúria de novecentos, a maioria dos edifícios de passageiros das estações 

ferroviárias assentava num arquitetónico modelo-base oitocentista, com diversas 

variantes e conceções regionais. Tratando-se de um espaço funcional num contexto de 

sucessivo crescimento do número de passageiros, cedo se percebeu a necessidade de 

empreender um conjunto de iniciativas que permitissem dotar as estações de melhores 

comodidades para os seus passageiros. Surgiram assim novos edifícios e melhoramentos 

nos existentes. Foi nesse contexto que, nos primeiros anos do século XX, se assistiu a 

uma massiva introdução do azulejo, maioritariamente padronado, nas fachadas e 

interiores de mais de um terço das cerca de oitocentas estações da rede ferroviária 

portuguesa, numa opção simultaneamente decorativa e utilitária. No entanto, é pelos 

seus cerca de cinquenta programas figurativos que a azulejaria ferroviária mais se 

destaca. A sua originalidade reside sobretudo na intenção decorativa, uma vez que 

contrariamente a alguns programas arquitetónicos coevos (escolares, prisionais, postos 

de correio e tribunais), não existiu qualquer plano-mestre concebido e concretizado por 

um organismo tutelado pelo estado central ou sequer uma réplica fiel de um (ou vários) 

modelo(s).
386

 Projetados de forma individual, maioritariamente por organismos publicos 

locais (e contando com a supervisão da companhia ferroviária exploradora da linha onde 

se inseria a estação, cujo verdadeiro papel em todo o processo só poderá ser 

comprovado através de fontes documentais), possuem, no entanto, um conjunto de 

características específicas que os tornam num conjunto homogéneo. 

 

De um ponto de vista meramente funcional, o edifício de passageiros de qualquer 

estação (ferroviária, rodoviária, aeroportuária ou fluvial) é o único no contexto da 

                                                 
385

 António Ferro, Turismo, Fonte de Riqueza e de Poesia (Lisboa: S.N.I., 1949), 33-34. 
386

 Caso das construções escolares cujas tipologias são identificadas por Carla Andreia Galvão de 

Carvalho: “tipo Adães Bermudes (séc.XX_1900), [...] tipo Rogério de Azevedo (séc.XX_1935/40), [...] 

tipo Fernandes de Sá (séc.XX_1940/50), [...] tipo Fernando Peres (séc.XX_1960/70) e [...] tipo P3-

Área-Aberta (séc.XX_1970/80).” Carla Andreia Galvão de Carvalho, A evolução da arquitectura 

escolar portuguesa: as escolas primárias desde finais do século XIX até à contemporaneidade [texto 

policopiado] (Lisboa: [s.n], 2012), 259.  
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arquitetura que se constitui como um mero espaço de passagem entre o seu exterior e o 

local onde verdadeiramente ocorre a sua função primordial (cais de embarque). A saída 

do passageiro nunca é feita através do local por onde entrou ou sequer pelo mesmo 

edifício, ocorrendo com alguma frequência noutra cidade ou país. São, por isso, espaços 

de transposição entre duas realidades distintas. 

Assim, e não obstante o elevado número de estações com azulejaria padronada no seu 

interior (maioritariamente vestíbulo e salas de espera), é no exterior dos edifícios que 

maioritariamente é possível observar as composições azulejares, das quais naturalmente 

se destacam as figurativas. Conforme os programas, arquitetura e intenção do 

encomendador, os painéis localizam-se na fachada principal (voltados para a população 

local e passageiros frequentes, que em muitos casos transformaram o largo da estação 

numa área de convívio e referência na povoação, espécie de adro laico) ou na fachada 

voltada ao cais (como entretenimento para o passageiro que aí esperava pelo seu 

transporte e para quem, dentro do comboio, aquela era apenas mais uma estação do seu 

percurso). Desde cedo se procurou chegar, simultaneamente, a locais e forasteiros, os 

primeiros através da representação de elementos icónicos da sua região, cujo valor 

afetivo se sobrepõe ao estético (que conforto proporcionariam aqueles azulejos a quem 

voltava a casa depois de longas temporadas fora?); aos de fora, maioritariamente de 

passagem, importava mostrar os principais atributos locais de modo a incentivar uma 

visita futura, por vezes de forma pouco súbtil mas inegavelmente efetiva (“Visitem 

Alcobaça” convidam, gritando, os azulejos da estação de Valado, os mesmos que 

adjetivam a Nazaré como “linda praia de banhos”). 

Geralmente nestes painéis cabem pequenas regiões, caracterizadas no seu âmago: as 

paisagens, os monumentos, as suas gentes e costumes, em composições cujo referente 

era a fotografia, definitivamente desenvolvida na transição do século e colocada aqui ao 

serviço do artista. Estes painéis, tendo muito mais de real do que de idealização, 

distinguiam-se dos das demais estações pela iconografia e qualidade da técnica do 

pintor ceramista, que aqui é sobretudo um reprodutor de imagens, sobrando-lhe pouca 

ou nenhuma liberdade artística, invariavelmente confinada às molduras, quase sempre 

revivalistas mas com toques pessoais e distintivos. 

Mas casos havia em que o mundo se alargava e a estação era do tamanho de um país. 

Entrados em Portugal por Vilar Formoso (Linha da Beira Alta), os viajantes nada 

ficavam a conhecer dessa terra fronteiriça ou das suas gentes. Mas, perante os seus 

olhos, (quase) todo um país que se lhes apresentava, do Minho ao Alentejo (por motivos 
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que não foi possível apurar, o Algarve foi excluído tanto em estações como em 

reproduções), incluíndo até territórios insulares do atlântico norte onde a ferrovia nunca 

sequer havia penetrado
387

. Imediatamente a seguir à (também azulejar) placa indicativa 

do nome do país na parede da estação, estes painéis recebiam os viajantes, nacionais de 

regresso, estrangeiros maioritariamente em turismo
388

.  

À sua frente, a estação [de Vilar Formoso] é branca, dominada por telhas da cor das 

rosas, enfeitada com sardinheiras. Nas paredes, azulejos, nos quais passeiam 

personagens azuis, e rebanhos, e barcos de proa levantada.
389

 

Era uma arte de massas que se reconhecia numa das mais típicas expressões artísticas do 

país, um colorido quadrado vidrado que marcava a arte, vida e paisagem arquitetónica 

portuguesa há mais de quatro séculos. Composições profundamente enquadradas pela 

pouco progressiva arte do seu tempo, correspondendo a um gosto conservador que 

impregnava o azulejo coevo no qual o primeiro modernismo não tocou. Deu-se, a este 

propósito, o curioso fenómeno de as molduras naturalistas pré-1925 terem dado lugar a 

uma aberta intenção decorativa revivalista que impregnou os programas decorativos das 

estações das décadas de 1930 e 1940 com molduras essencialmente ao barroco e 

rocailles. Conforme se avançava no tempo, mais se recuava na estética, no que acabaria 

por constituir uma das mais distintivas marcas da azulejaria ferroviária portuguesa. 

As molduras, enquadramentos e remates que envolviam os painéis figuratvos, 

normalmente, pouco ou nada tinham que ver com o espírito realista da representação 

dos temas que delimitavam. Frequentemente constituem composições repolhudas, de 

figurino barroco ou rococó, cujas intrepretações de rígido desenho estereotipado, muitas 

vezes polícromas, entrem em aberto e conflituoso anacronismo como o monocromático 

tratamento plástico do desenvolvimento bucólico das imagens de expressão naturalista. 

No entanto, este contraditório desajuste entre os enquadramentos e a pintura dos 

“quadros” [...] constitui-se como característica específica. Curiosamente, quase sempre, 

acabam por gerar um característico ambiente cuja empatia, facilmente reconhecível, 

evidencia aquilo a que com propriedade se poderia chamar a castiça coerência da 

«azulejaria ferroviária”
390

 

Particularmente reduzida, a temática enquadrava-se quase integralmente dentro da 

essência do naturalismo pictórico oitocentista, em cenas reproduzindo atividades 

                                                 
387

  Os territórios coloniais jamais foram contemplados na azulejaria ferroviária portuguesa – e tão pouco 
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quotidianas, elementos paisagísticos e arquitetónicos. Mais raramente, a temática 

historicista era aflorada, em locais de estreita relação com a História Portuguesa ou 

alguns dos seus principais personagens. 

Também no campo temático se assistiu a uma particular, porém discreta, evolução que 

se materializou no progressivo abandono das representações paisagísticas em 

detrimento de um crescente número de representações de trabalhos agrícolas e figuras-

tipo regionais, reveladoras das diversas realidades locais e reflexos claros de uma 

crescente valorização do lado etnográfico de cada região: “La posibilidad de resaltar lo 

local junto a lo nacional es algo muy presente en la ideología moderna tal como ha 

analizado A. M. Thiesse para el caso frances y, por lo tanto, no implica posturas 

opuestas, sino complementarias, ya que se muestra a la «gran patria» compuesta de las 

«pequeñas patrias».”
391

 Paralelamente, na década de 1930 em clara contraposição ao 

quase desaparecimento desta temática na pintura, assiste-se a um incremento de núcleos 

historicistas. 

De modo a aprofundar a sua análise a este propósito, José Luís Mingote Calderón 

contrapõe os programas das estações de Aveiro e Vilar Formoso com o objetivo de 

mostrar que, não obstante a existência de uma “una ideología nacionalista, de raíz 

romántica y liberal”
392

,  transversal aos diversos programas desenvolvidos nos 

diferentes regimes políticos portugueses (Primeira República, Ditadura Militar e Estado 

Novo), ocorrem substantivas alterações. [En Aveiro] se tiene la sensación, tanto por la 

cantidade como por la calidad de los azulejos, así como por su complejidad temática 

que esta estación muestra todo el programa nacionalista posible en cuanto a la 

ilustración de un edificio público. Y además refleja de forma clara una visión 

republicana (pero no solo) que une tanto el pasado como el presente asociado al 

progreso que no solo es material y, en este sentido, la presencia de la imagen del museo 

es un reflejo importante un progreso cultural. [...] El contraste com la estación de Vilar 

Formoso es evidente, por mucho que ésta aparezca mediatizada por el heco de 

encontrarse en la frontera. Unos veinticinco años después, en el Estado Novo, se 

muestra una imagen del país y del ámbito de actuación de la línea férrea, ya sea con 

monumentos o con tipos. El recurso a lo «nacional» se refuerza al incluir «tipos» de 
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varias zonas del país y, como único caso, una imagen de las islas.”
393

 Não obstante a 

perceção da alteração de conteúdo ocorrida com o passar dos anos e das diferentes fases 

decorativas, não parece tratar-se de algo tão abrangente e abertamente assumido como 

este texto possa fazer crer. Na maioria das estações mantém-se simples intenção de 

mostra local (monumental e etnográfica). Por seu turno, os casos propagandísticos à 

escala nacional são menos frequentes, no final dos anos 30, aquando da decoração de 

Vilar Formoso do que o eram em 1916 no decorrer da intervenção em Aveiro.
394

 A 

própria atuação do Estado Novo (a ocorrer, seria através do Secretariado de Propaganda 

Nacional) parece reduzida ou diminuta, cabendo as iniciativas às próprias companhias 

ferroviárias ou maioritariamente a agentes públicos locais. Posto isto, as mudanças 

verificadas parecem absorver mais as alterações sociais e de pensamento do que 

propriamente políticas
395

. 

O mais interessante, revelador e inovador nesta arte azulejar ferroviária portuguesa é o 

facto de ser única na vasta e concertada produção de temáticas locais. Esteticamente, o 

azulejo era o mesmo (geralmente ao barroco, azul e branco, com cartelas, concheados e 

putti a enquadrar as cenas), as temáticas pouco variavam mas as iconografias alteravam-

se conforme realidades locais, respeitantes às terras e às gentes servidas pelo comboio 

que ocasionalmente parava no cais daquele edifício. E também aos que, esperando o 

retomar da sua viagem, pela janela viam vistas de outros lugares, que ganhavam real 

existência do lado de lá da estação. No decorrer das viagens, os passageiros cruzavam-

se com imagens dos Pauliteiros de Miranda, da Torre de Belém, Mosteiro de Alcobaça 

ou Templo Romano de Évora, cenas históricas alusivas ao Duque de Bragança, a Vasco 

da Gama ou a Egas Moniz, representações da vindima, pastorícia, praias ou bucólicas 

paisagens por entre veredas e cursos de água. As diferentes histórias e vidas eram 

contadas localmente numa iconografia alusiva a saberes, fazeres e tradições, 

cristalizando o Portugal de oitocentos que havia entrado em novecentos sem ter disso 

noção.  
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À exceção do decorrer da década de 1910 com o caso aveirense, não se pode falar de 

uma arte regional, posto ser eminentemente criada pelos principais artistas dos grandes 

centros cerâmicos. Artistas conceituados que emprestavam a sua elevada técnica e nome 

e com eles divulgavam esta azulejaria ferroviária tão em conformidade Mas a existência 

de um registo das tradições locais de um gosto romântico (em linha de conta com os 

catálogos fotográficos do início do século da Casa Biel ou com as obras produzidas e 

decoradas por Alberto Souza) criaram nestes conjuntos azulejares um quase valor de 

almanaque. Raros terão sido os momentos em que a arte pública conseguiu ser tão 

geograficamente vasta e simultaneamente representativa dos diversos locais e do que se 

entendia como reflexo das povoações e suas populações. 
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