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O tesouro deste mês é um livro 

sobre o azulejo português e a 

relevância que esta forma de arte 

teve no período artístico chamado 

de Arte Nova.  
A presente edição, de 2000, das 

Edições Inapa apresenta um álbum 

com acabamentos de luxo, capa 

revestida a tecido, profusamente 

ilustrado, bem documentado, com 

exemplos detalhados e bem 

enquadrados na história.  

A publicação apresenta-se numa 

primorosa edição bilingue. A sua 
edição teve o mérito de contribuir 

para reequacionar o papel e o lugar 

da Arte Nova, e da sua produção 

azulejar, na História da Arte 

portuguesa. Foi exatamente através 

da azulejaria que este estilo artístico 

- Arte Nova - se implantou em 

Portugal. É esta história que nos 

conta este livro maravilho. 

Os autores, A. J. Barros Veloso e 

Isabel Almasqué, médicos de 

formação, exercem a sua profissão 

mas dedicam parte do seu tempo 

livre ao estudo dos azulejos. Foram 
eles, que pela primeira vez, fizeram 

um estudo aprofundado desta 

manifestação artística bem como um 

levantamento bastante completo, a 

nível nacional, dos principais 

exemplares que, nesta data, ainda se 

encontravam  in situ , alguns dos 

quais, infelizmente, já 

desapareceram.  
Foram distinguidos em diversos  

Prémios; publicaram livros e artigos 

em revistas nacionais e estrangeiras. 

Este livro faz parte do catálogo da 

Biblioteca Municipal de Ponte de 

Sor - integrado na coleção de arte - 

e está disponível para consulta em 

regime de livre acesso.  
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Reprodução da pág. 64 com as res-

petivas legendas. 

 

Em cima: Pormenores da decoração 

interior da Panificadora de Campo 

de Ourique, da autoria de Rafael 

Bordalo Pinheiro. Em destaque o 

padrão em relevo de borboletas e 

espigas. 
 

À dir.: 

Painel vegetalista com desenhos e 

cores muito típicos da Fábrica da 

Fonte Nova. 

 

 

Daniela Simões na sua tese “Arte 

Nova em Portugal: Estado da Ques-
tão”  refere-se a este livro  com a 

seguinte descrição: «Em O Azulejo 

Português e a Arte Nova, um con-

junto bastante significativo de 

exemplares é apresentado, fruto de 

um percurso de norte a sul do país 

em busca de composições, em mui-

tos casos, até à altura ignoradas, 

evitando assim uma contínua refe-

rência aos mesmos exemplos, situa-

dos na sua maioria nos principais 

centros urbanos do país.  

Apresentando um discurso que 
pretende um compromisso entre a 

inserção do caso português num 

contexto mais alargado (europeu), 

ainda que sem menosprezar as suas 

especificidades, as quais dentro do 

território nacional apresentam ain-

da variações regionais, Barros Velo-

so e Isabel Almasqué demonstram 

um olhar atento, comtemplando a 
sua abordagem aspectos como os 

principais motivos empregues, cro-

matismo e técnicas de fabrico, mar-

cas de autoria, fábricas produtoras e 

relação com a arquitectura, estabe-

lecendo tipologias quanto à sua 

localização e articulação com a fa-

chada.» 
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No Capítulo dedicado à integração na 

arquitetura muitos são os exemplos 

destacados.  

Na imagem seguinte reproduzem-se 

exemplos de frontões de prédio, pois 
são um local frequente de aplicação de 

azulejos Arte Nova, sobretudo em 

Lisboa e noutras localidades a Sul. 

«Quase sempre são exemplares de 

excelente qualidade e de colorido rico, 

mas por se encontrarem colocados no 

topo de edifícios altos (…) por vezes e 

ruas estreitas, passam despercebidos a 

olhares pouco atentos. É pena que 
assim seja pois que, para além da sua 

beleza, contêm por vezes inscrições 

com informações importantes sobre 

autores, datas e fábricas de origem.» 

Na pág. 95 da 
publicação, 

reproduzem-se 
exemplares de 
frontões, com 

motivos vegeta-
listas, de prédios 
em Vila Franca 
de Xira, Lisboa 

e Setúbal. 
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No Capítulo dedicado aos painéis pu-

blicitários explica-se «O desenvolvi-

mento económico e social dos finais do 

século XIX (…) levou ao aparecimento 

de uma classe urbana de pequenos in-
dustriais e comerciantes. Na tentativa 

de marcar a diferença, de chamar a 

atenção para os seus produtos  e atrair 

clientes para as usas lojas, mandavam  

decorar as fachadas dos seus estabeleci-

mentos com painéis alusivos aos produ-

tos que comercializavam. Sugiram as-

sim, nas principais cidades do país, 

várias fachadas com painéis publicitá-
rios de estilo Arte Nova, alguns dos 

quais ainda se conservam. (…) No Por-

to, a fachada mais citada é A pérola do 

Bolhão, cujos painéis, datados de 1917, 

foram produzidos na Fábrica do Carva-

lhinho. Representam duas figuras femi-

ninas com trajes índios e tem guarni-

ções floridas, típicas da produção desta 

fábrica.» 

Pág. 102 da 
publicação: 

Aspeto geral e 
três pormenores 
da fachada de A 

Pérola do 
Bolhão, revesti-
da em azulejos 
da Fábrica do 
Carvalhinho, 

datados de 
1917 . 
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Reproduzem-se 
duas páginas com 

exemplos bem 
marcantes da 
beleza da arte 

azulejar em Portu-
gal, no início do 
século XX. «Este 

livro será uma 
forma de assinalar  

o centenário de 
um acontecimento 

que, embora 
importante, 

continua esqueci-
do e ignorado por 

muitos e servirá  
para prestar 

homenagem a 
todos aqueles que, 

há cem anos, 
procuraram 

acertar o passo 
com o  modernis-

mo europeu»  

Informação e excertos retirados da publicação e    
em https://run.unl.pt/bitstream/10362/14654/1/Tese%20vers%C3%A3o%20final.pdf 

 


