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RESUMO 
O brilho dos azulejos, contrastado com a aspereza do granito, são marcos identitários da paisagem urbana 
da cidade do Porto. A aplicação desta técnica de trabalho em cerâmica conheceu inúmeras utilizações e 
nobilitou um imenso número de interiores e fachadas, adotando as mais diversas soluções. A determinado 
momento, as valências dos painéis azulejares passaram a ser reconhecidas nos domínios publicitários, pela 
durabilidade e facilidade de limpeza que apresentavam.1 
 
Foi então, nos inícios do século XIX, que a burguesia revolucionou o paradigma da produção publicitária. 
Predominavam no século XVIII e nos inícios do século XIX as tabuletas de madeira informativas, 
normalmente apenas com o nome do estabelecimento, e que eram penduradas do lado exterior dos 
mesmos. Decorridas de uma burguesia abastada, surgiram no seguimento das anteriores, as primeiras 
encomendas deste tipo de produção, no terceiro quartel do século XIX.2 
 
Os primeiros exemplares já assumidos de azulejaria publicitária deveriam seguir um esquema semelhante 
ao dos seus congéneres anteriores, figurando apenas o nome do estabelecimento. Esta evidência pode 
talvez ser explicada pela escassez de pintores figurativos que se verificava em finais do séc. XVIII, decorrida 
de uma tendência para a aplicação de azulejaria de padrão semi-industrial ou já industrial, facto que 
provocou uma diminuição abrupta na procura das representações azulejares figurativas e levou ao 
consequente desaparecimento dos mestres da pintura figurativa.3 
 
No entanto, devemos enlevar de modo análogo, o facto de nos finais do século XVIII a Real Fábrica do Rato 
ter já produzido um conjunto de painéis biográficos para António Joaquim Carneiro, o Chapeleiro. Nesse 
conjunto, e embora ainda sem a demarcada intenção de anunciar um serviço, um particular painel figura o 
chapeleiro na sua loja, rodeado pela sua família, onde se podem observar na fachada do estabelecimento 
diversas tipologias de chapéus, em alusão ao produto ali comercializado.  
 
Outro dos nomes incontornáveis no âmbito do azulejo de matriz publicitária é Luís Ferreira, “O Ferreira das 
Tabuletas”. Este pintor introduz, também em Lisboa, mas já em meados do século XIX, a pintura policroma 
e figurativa aplicada com fins publicitários, numa loja de comércio de fazendas e lãs.4 Nessa fachada faz 
representar, entre outros elementos, uma alegoria à Industria e outra ao Comércio, deixando aqui antever 
algumas das tendências que pudemos comprovar no terreno. 
 
Dados os primeiros passos e um pouco por todo o país, uma multiplicidade de estabelecimentos comerciais 
principiaram a forrar partes das suas fachadas ou interiores com painéis identificativos do nome do seu 



negócio ou com cenas em alusão aos produtos comercializados. Outras vezes, os azulejos eram dispostos 
em zonas estratégicas da cidade, publicitando assim os seus serviços oferecidos pelo seu comitente. Como 
prova da eficácia desta prática, nunca nenhum portuense esquecerá que O melhor café é o da Brasileira. 
 
Com o presente paper pretendemos apresentar os resultados de uma investigação conduzida na 
licenciatura e que teve como objetivo a identificação do maior número de painéis azulejares dedicados a 
anúncios comerciais dispersos pela cidade do Porto. Após a sua recolha, os 33 exemplares encontrados 
foram devidamente inventariados e mapeados, tendo sido criada uma ferramenta interativa que permite a 
consulta não só da sua localização, mas também de aspetos genéricos relacionados com a datação, autoria 
e descrição do painel. 
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