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RESUMO 
Durante a segunda metade do século XX, cerca de duas dezenas de fábricas foram responsáveis pelo que se 
pode considerar uma revolução industrial na produção de azulejo em Portugal e sua consequente 
democratização. 
 
15 x 15 indica a dimensão centimétrica do azulejo objecto de estudo da tese em construção. Este azulejo 
tomou o lugar da dimensão 14 x 14 cm, que historicamente se encontra estabilizada desde o século XVI até 
aos dias de hoje, no azulejo tradicional. Esta tipologia é a que melhor representa esta produção, sendo a 
dimensão mais presente na paisagem construída. É a única produzida por todas as fábricas e é nela que 
podemos observar todos os métodos de produção, acabamentos e multiplicidade de padrões. 
 
Este azulejo apresenta características próprias, resultado de processos industriais dificilmente repetíveis. A 
chacota prensada a seco garantia uma superfície regular essencial para o sucesso e velocidade de alguns 
processos de impressão, como a serigrafia mecanizada. Esta nova base era também mais económica e, com 
a composição certa, era possível alcançar um branco que servia, em certos casos, como base na decoração. 
Muitos utilizam também vidrados de tal forma sensíveis que só o rigor e a velocidade de processos 
industriais garantiam a sua homogeneidade. Outras técnicas mais experimentais que envolvem, por 
exemplo, hidrorrepelentes ou ferramentas de vidragem aleatória, conferem uma plasticidade muito 
especial e identitária a esta azulejaria.  
 
O sucesso deste azulejo decorre então do decréscimo do preço em relação ao azulejo tradicional, resultado 
do investimento em inovação tecnológica e da criação de políticas nacionais de apoio à produção e à 
exportação. Ademais, desenvolve-se num período próspero de construção em Portugal e coincide com 
episódios sociais determinantes que contribuirão para o seu consumo e disseminação. 
 
Só por meio destas variáveis de produção e da conjuntura socioeconómica do país foi possível fabricar 
tamanha quantidade e variedade de azulejos durante um intervalo de tempo tão curto, que balizamos, por 
agora, na segunda metade do século XX. 
 
Apesar de corresponder à maior superfície azulejada do território, este azulejo não está devidamente 
caracterizado nem enquadrado na história da azulejaria em Portugal. As referências literárias são raras e 
maioritariamente negativas, desvalorizando o impacto que este teve na vida de milhares de pessoas e na 
paisagem edificada de norte a sul do país. 
 



Assim, este estudo tem como objectivo principal caracterizar esta azulejaria do ponto de vista do design, 
tocando, para isso, nos seguintes pontos: enquadramento histórico e sua relação com a herança azulejar de 
séculos de produção; o investimento em tecnologia e processos de produção; a multiplicidade de padrões, 
texturas e a sua origem; a sua utilização por classes sociais emergentes; o seu impacto na habitação e na 
paisagem urbana e, por fim, o confronto com as realidades de outros países. 
 
Deste modo, será possível analisar os factores que contribuíram para o período mais produtivo da 
azulejaria nacional, valorizar uma mancha urbana significativa, localizada sobretudo nas periferias das 
cidades, e salvaguardar um património que cedo poderá desaparecer sem ser entendido. 
 
Um dos factores de sucesso desta investigação depende, parcialmente, da divulgação preliminar do estudo, 
para que em tempo seja consolidado com os comentários e referências da comunidade académica e outros 
especialistas.  
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