




A “Rua do Azulejo” 
é um projeto 
inovador que, 
através da criação de 
tapetes azulejares, 
reinterpreta o 
azulejo tradicional 
de forma lúdica e 
contemporânea, 
criando um percurso 
pelas principais 
fachadas azulejares 
do centro da cidade, 
conferindo uma nova 
dinâmica ao centro 
urbano de Ovar e 
ao comércio local, e 
promovendo ainda 
a competitividade 
territorial.

“Tile’s Street” is an innovative 
project which, through the 
creation of tile carpets, 
reinterprets the traditional 
Portuguese tiles in a playful and 
contemporary way, creating 
a route along the main tiled 
façades of Ovar’s centre, 
which confers it, and the local 
commerce, with a new dynamic, 
while also promotes territorial 
competitiveness.



História e Identidade 

Contemporaneidade e Inovação

History and Identity

Contemporaneity and Innovation

Ovar é conhecida pela cidade 
Museu Vivo do Azulejo, pela 
quantidade e diversidade de 
fachadas azulejadas do século 
XIX/XX existentes. O azulejo 
é assim elemento identitário, 
distintivo e diferenciador e 
com história no concelho de 
Ovar. A idealização da Rua do 
Azulejo partiu deste património 
cultural, pondo-o em destaque, 
homenageando-o e … recriando-o. 

Os tapetes azulejares são 
inovadores, criativos e 
contemporâneos. Os seus padrões 
resultam da desmontagem 
e simplificação dos padrões 
azulejares tradicionais de Ovar 
e usam técnicas vanguardistas 
e experimentais na sua criação, 
com o principal objetivo de serem 
funcionais. 

Ovar is known as the “Living 
Museum-City of Tiles”, due to the 
quantity and diversity of existing 
tiled façades from the 19th and 
20th century. The tile is thus a 
distinctive and differentiating 
element of identity, with a history 
of its own in the municipality 
of Ovar. The idealization of 
the “Tile’s Street” developed 
from this cultural heritage, 
highlighting, honouring… and 
recreating it. 

The tiled carpets are innovative, 
creative and contemporary. 
Their patterns are the outcome 
of a process of disassembly and 
simplification of the traditional 
tile patterns of Ovar, while using 
cutting-edge experimental 
techniques in their production, 
with the main purpose of making 
them functional.



Requalificação Urbana 

Percurso Turístico 

Urban Rehabilitation

Tourist Route

Com o objetivo de ampliar a oferta 
de espaços públicos atrativos e 
acolhedores, que promovam o 
encontro e convívio da população 
nos seus tempos de recreio e 
lazer, este projeto envolveu três 
espaços nobres do centro da 
cidade, a Praça da República, o 
Largo Mouzinho de Albuquerque e 
o Largo da Família Soares Pinto. 
A Rua do Azulejo visa ainda 
dignificar o património azulejar 
de Ovar existente, sensibilizando, 
estimulando e criando condições 
para a recuperação das fachadas 
envolventes, tratando-se de um 
verdadeiro impulso à revitalização 
da vivência urbana dos espaços. 

A Rua do Azulejo é ainda um 
percurso turístico e uma renovada 
imagem de marca para Ovar. Os 
tapetes azulejares representam 
um circuito histórico e cultural 
com passagem pelos pontos mais 
emblemáticos do centro da cidade 
de Ovar. Um percurso com brilho e 
cor em que cada azulejo tem uma 
história para lhe contar.

With the purpose of expanding 
the offer of attractive and 
welcoming public spaces that 
promote the coming together 
and interaction of the population 
in their times of recreation 
and leisure, this project was 
developed in three noble spaces 
of the city centre: the Praça da 
República (República Square), 
Largo Mouzinho de Albuquerque 
(Mouzinho de Albuquerque 
Square) and Largo da Família 
Soares Pinto (Família Soares 
Pinto Square).
“Tile’s Street” also aims to honour 
the existing tile heritage of Ovar, 
raising awareness, stimulating 
and creating conditions for the 
rehabilitation of the surrounding 
façades, becoming a real impulse 
to the revitalisation of the urban 
living of the spaces.

“Tile’s Street” is also a tourist 
route and a renewed signature 
feature for Ovar. The tile carpets 
constitute an historic and cultural 
route along the landmarks of 
the city’s centre. A route with 
brightness and colour along 
which each tile has a story to tell.
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OVAR É CONHECIDA COMO 
A CIDADE MUSEU VIVO DO 
AZULEJO?
Ovar is known as the “Living Museum-City of Tiles”?

Após uma visita a Ovar, Rafael 
Salinas Calado, primeiro diretor 
do Museu Nacional do Azulejo, 
atribuiu esta designação à cidade. 
Ovar não tem mais azulejos do que 
o Porto, Aveiro ou Lisboa mas é, 
sem dúvida, evidente a quantidade 
e diversidade de fachadas 
azulejadas do século XIX/XX 
presentes nesta cidade. Esta 
escala e concentração permite 
usufruir dos painéis azulejares, 
transformando as ruas em salas, à 
semelhança de um museu.

After a visit to Ovar, Rafael 
Salinas Calado, the first director 
of the Museu Nacional do 
Azulejo (National Tile Museum), 
conferred this title to the city. 
Ovar does not have more tiles 
than Porto, Aveiro or Lisbon, 
but it’s the concentration and 
diversity, in such a small area, 
of the existing tile façades from 
the 19th and 20th centuries that 
makes it so outstanding.
This scale and concentration 
allows for the enjoyment of the 
tile panels, converting the city’s 
streets into galleries, as in a 
museum.
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ALGUNS HISTORIADORES 
DEFENDEM QUE A MODA DO 
REVESTIMENTO DE FACHADAS 
COM AZULEJOS EM OVAR 
RESULTOU DE UM FORTE FLUXO 
EMIGRATÓRIO PARA O BRASIL?
Some historians sustain that the trend of covering building façades 
with tiles, in Portugal, was the result of the return to the country of 
Portuguese emigrants coming from Brazil?

Embora não esteja comprovado, 
alguns historiadores defendem 
que o fenómeno de revestir as 
fachadas com azulejos, terá sido 
despoletado pela emigração, e 
retorno, dos portugueses do Brasil. 
À semelhança de outras cidades, 
também Ovar, entre a segunda 
metade do séc. XIX, e a primeira 
metade do séc. XX, foi afetado 
por este fenómeno, podendo 
possivelmente ter sido a razão 
da introdução desta moda, que 
se terá depois estendido a um 
número considerável de edifícios 
dentro do concelho. 
O aparato dado aos edifícios era 
uma das melhores formas de 
demonstrar o poder aquisitivo 
e posição social, a par de 
outras vantagens associadas 

Although there is no definite 
proof of this, some art historians 
sustain that there is a correlation 
between the strong Portuguese 
migratory flux to Brazil, and later 
return of these emigrants, with 
the increase in the demand for 
tiles and ornaments for building 
decoration. 
Similarly to what happened in 
other Portuguese cities, Ovar was 
also affected by this migratory 
phenomenon, between the 
second half of the 19th and the 
first half of the 20th century, 
which could be the justification 
for the many tiled façades in the 
municipality of Ovar. 
The flamboyance tiles bestowed 
onto the buildings was one of 
the best ways to demonstrate 



à utilização dos azulejos como 
material de revestimento exterior, 
nomeadamente: a sua resistência 
e durabilidade; a reflexão da luz; e 
a sua fácil limpeza e manutenção. 

the acquisitive power and 
social status of its proprietors, 
while these also enjoyed other 
advantages associated with 
the use of tiles in the covering 
of external walls: resilience, 
durability, light reflection and 
easier upkeep. 

\ 
SA

BI
A 

Q
U

E 
\ 

D
ID

 Y
O

U
 K

N
O

W
 T

H
AT



PODERÁ IDENTIFICAR DURANTE 
O PERCURSO TRÊS TÉCNICAS DE 
DECORAÇÃO DE AZULEJOS?
Along the route you may identify three tile decoration techniques?

Estampilhagem:
É a técnica de decoração mais 
visível ao longo do percurso, e a 
mais utilizada pelas fábricas na 
pintura dos azulejos de fachada. 
Trata-se de uma técnica semi-
industrial em que a cor é aplicada 
sobre uma base de vidrado cru, 
com recurso a estampilhas. Para 
cada azulejo são necessárias 
tantas estampilhas quanto 
o número de cores a utilizar. 
Finalizada a decoração, o azulejo 
é submetido a uma cozedura de 
980ºc-1020ºc. 

Estampagem:
Técnica industrial, de inspiração 
inglesa. Resulta da prensagem 
mecânica de uma estampa 
de papel sobre, ou sob, a face 
chacotada, ou já vidrada, do 
azulejo. Após a aplicação da 
estampa, o azulejo é submetido 
a uma nova cozedura, no caso 
das bases já vidradas, a uma 
temperatura mais baixa, entre os 
750ºC-850ºC. Esta técnica é mais 
mecanizada e de fácil aplicação, 
embora se limitasse a apenas
uma cor. 

Stencil technique:
It is the most common technique 
along the route and the most 
used in the production of façade 
tiles. In this semi-industrial 
procedure the colour is applied 
on a white raw glazing base with 
stencils. For each tile there is 
the need of as many stencils 
as the number of colours to be 
employed. After the decoration 
has been applied, the tile is 
subjected to firing (between 980º 
C and 1020º C).

Transfer print decoration: 
Industrial technique of English 
inspiration, it is applied through 
the mechanic pressing of a paper 
print on the surface of the tile, 
either before or after the glazing 
has been fired. This mechanised 
decoration technique allowed 
for more repetitions, and an 
easier application, although it 
was limited to only one colour. 
Once the decoration process 
is finished, the tile is subjected 
to a second firing at a lower 
temperature (between 750º C 
and 850º C).



Relevo:
Nos azulejos de relevo os 
motivos podiam ser prensados 
mecanicamente, ou obtidos 
através de moldes de madeira ou 
de gesso que se enchiam de barro. 
Esta técnica decorativa poderá 
apresentar-se em diferentes 
modelos: “alto-relevo”, “meio-
relevo” ou “biselados”. É uma das 
menos evidentes nas fachadas, 
facto que se justifica pelo trabalho 
mais manual, e consequentemente, 
mais complexo e moroso.  

Relief:
On relief tiles, the motifs could be 
mechanically pressed or obtained 
through wood or plaster moulds 
that were filled with clay. This 
decoration technique can present 
itself in different ways: “high 
relief tiles”, “mid relief tiles” or 
“bevelled tiles”. It is one of the 
rarest to be found in façades, 
a fact that can be ascribed to 
it being a more manual type of 
process, and consequently more 
complex and time-consuming.
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AO OBSERVAR OS AZULEJOS 
NAS FACHADAS DE OVAR 
PODERÁ ACOMPANHAR ESTILOS 
DE DIFERENTES ÉPOCAS?
By observing the tiles on the façades of the buildings of Ovar you may 
detect pattern variations, according to the different time periods they 
originated in?

Em Ovar pode reconhecer azulejos 
produzidos sobretudo nos 
seguintes períodos:

- Segunda metade do séc. XIX 
(entre as décadas de 50/60) | 
Durante este período os azulejos 
evidenciam uma forte presença 
de pintura à “mão livre”, e uma 
particular preferência pelas 
decorações a azul, ou azul e 
amarelo.

- Séc. XIX (sensivelmente a partir 
da década de 70) | À medida que 
a produção aumenta registam-se 
alterações de tamanho (dos 13cm 
para os 14/15cm), no tardoz (do 
liso para o quadriculado, com 
indicação do nome da fábrica de 
origem) e um aumento do número 
de cores e de tonalidades.

- Séc. XX | Com a entrada deste 
século, e sob influência do 
estilo Arte Nova e Art Deco, os 
azulejos inspiram-se nos temas 
vegetalistas e florais, são de cores 
mais alegres e vivas, e a dimensão 
dos azulejos aumenta, podendo 
alcançar os 20cm. 

In Ovar you may recognise tiles 
produced mainly in the following 
periods:

- 19th century (between the 50’s 
and 60’s) | During this period, 
tiles show little use of stencilled 
elements but a strong presence 
of “free hand”  painting and a 
particular preference in colour 
for blue or blue and yellow.
 
-19th century (from  the 70’s 
onwards) | As production 
increased, changes could be 
noticed in the size of the tiles 
(from 13cm to 14/15cm), in their 
reverse (from flat to checkered 
markings, with the identification 
of the factory that produced 
them) and in a larger number of 
colours and shades available.
 
-20th century | In the beginning 
of this century, and under the 
influence of art nouveau and art 
deco, tile designs were inspired 
by vegetal and floral themes, 
their colours were brighter and 
livelier and their dimensions 
increased, reaching up to 20cm.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR 
É A ÚNICA QUE DISPÕE DE UM 
ATELIER DE CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO DE AZULEJO (ACRA)? 
The City Council of Ovar is the only one to possess an Atelier for the 
Conservation and Restoration of Tiles (Atelier de Conservação e 
Restauro de Azulejo – ACRA)?

A autarquia vareira é a única 
Câmara Municipal do país que 
dispõe de um Atelier criado 
para investigar, salvaguardar e 
recuperar as fachadas históricas 
deste período (séc. XIX/XX). 
Por conseguinte, desde 2000, 
ano da sua criação, tem vindo a 
disponibilizar à população ações 
de sensibilização, formação, 
e conservação e restauro de 
fachadas. 

The local authority of Ovar is the 
only City Council in the country 
to possess an Atelier created 
to investigate, safeguard and 
restore its ceramic heritage from 
the 19th and 20th centuries. 
Since the year 2000, when it was 
created, it has been providing 
the community with awareness 
initiatives, instruction, and the 
conservation and restoration of 
building façades.
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EMOÇÕES A CORES

 A ROUTE OF EMOTIONS IN COLOUR



01 A antiga Casa do Povo apresenta 
padrões, dos inícios do séc. XX, 
influenciados pelo estilo Arte 
Nova. Nos azulejos deste estilo 
e período é habitual o recurso a 
temas vegetalistas e florais mais 
orgânicos, e de cores mais vivas, 
como é o caso dos padrões que 
se encontram na arquitrave desta 
fachada. Os restantes azulejos 
são biselados, técnica decorativa 
produzida por prensagem 
mecânica, em que os azulejos 
podiam ser monocromáticos – 
caso visível neste edifício –, ou 
de efeito trompe l’oeil (expressão 
francesa que significa “engana 
o olho”) a imitar cantarias em 
granito e veios de mármore.

Técnica de produção: Azulejos 
biselados, do séc. XX

The former Casa do Povo (social 
and cultural association) building 
features in its façade, tiles from 
the early 20th century, linked to 
the flourishing of the art nouveau 
style. Tiles from this period are 
frequently inspired by vegetal 
and floral motifs, displaying 
brighter colours, a detail which 
becomes clear in the tiles applied 
on this building’s architrave. The 
remaining tiles are bevelled, 
decoration technique based on 
mechanic pressing. Tiles made 
according to this technique could 
be monochromatic – as in this 
building – or feature a trompe 
l’oeil effect (French expression 
which means “deceives the eye”), 
mimicking granite stonework and 
marble veining.

Production technique: Bevelled 
tiles from the 20th century



02Em contraste com exemplo 
anterior, os azulejos deste 
edifício associam-se às primeiras 
produções oitocentistas, ainda 
de caráter pré-industrial, 
particularmente evidentes 
nos vários defeitos de pintura 
e de cozedura. Esta fachada 
corresponde ao primeiro 
estabelecimento de fotografia de 
Ovar, a Photo Amador, atualmente 
conhecida como Foto Lisboa. 

Técnica de produção: Azulejos 
estampilhados, do séc. XIX

Unlike the last example, the 
tiles on this building pertain to 
early 19th century production, 
that was characterized by a 
pre-industrial nature, in which 
are evident painting and firing 
defects. This façade belongs to 
the building which housed the 
first photographic studio in Ovar, 
“Photo Amador” (nowadays 
known as Foto Lisboa).  

Production technique: Stencil 
technique from the 19th century

\RUA DO AZULEJO  \TILE’S STREET



03



03No séc. XIX, paralelamente à 
produção de azulejos, as fábricas 
produziram igualmente um 
conjunto variado de ornamentos 
em cerâmica – como, por exemplo, 
pinhas, vasos, balaústres e 
figuras, utilizados na decoração 
das platibandas. Nos cunhais da 
fachada da “Casa de S. Lourenço”, 
as três figuras alegóricas, em 
cerâmica, representam as três 
virtudes teologais – Fé, Esperança 
e Caridade, e o desenho da 
cercadura é alusivo à eucaristia 
(parras de uvas). Para além de 
marcar a ligação deste edifício à 
Igreja, a ornamentação cerâmica 
reflete o poder económico e social 
do proprietário.

Técnica de produção: Azulejos 
estampilhados, do séc. XIX

In the 19th century, aside from 
the production of glazed tiles, 
factories also produced an 
array of ceramic ornaments, 
such as allegorical figures, 
vases and balustrades, used in 
the decoration of platbands. 
The “Casa de São Lourenço” 
(Saint Lawrence Residence), 
features a tile border allusive 
to the Eucharist (vine leaves), 
and three allegoric figures, on 
its corners, representing the 
three theological virtues (Faith, 
Hope and Charity). The choice of 
ceramic ornamentation reflects 
the economic and social power 
and aspirations of its owner, 
and in this case, a profound 
connection to the Church has 
been imprinted. 

Production technique: Stencil 
technique from the 19th century

\RUA DO AZULEJO  \TILE’S STREET



04Revestimento azulejar da primeira 
metade do séc. XX, possivelmente, 
de produção valenciana, composta 
por motivos de inspiração Arte 
Nova. Curiosamente, pertença de 
uma família que emigrou para o 
Brasil no séc. XIX, levando uma 
imagem de Santo António, que 
veio ocupar o espaço vago com a 
queda de alguns azulejos padrão.

Técnica de produção: Azulejos 
estampilhados, do séc. XX

Building featuring tiles from the 
first half of the 20th century, 
possibly of Valencian production, 
and Art Nouveau inspired motifs. 
Curiously, this building belonged 
to a family that migrated to Brazil 
in the 19th century, taking with 
them an image of Saint Anthony, 
which later came to occupy the 
vacancy created by the fall of 
some of the patterned tiles.

Production technique: Stencil 
technique from the 19th century



05 A fachada deste edifício apresenta 
azulejaria dos finais do séc. XIX, 
produzida nas fábricas do Porto 
e Vila Nova de Gaia. Como já 
foi referido, a estampilhagem 
é a técnica decorativa mais 
comum nos azulejos da cidade 
de Ovar. Sendo uma técnica 
semi-industrial, percebe-se que 
os azulejos apresentam diferenças 
de traços e de tonalidades. Muitas 
vezes, depois da estampilhagem 
do motivo, era necessário unir 
com um pincel os elementos 
do desenho que não eram 
transferidos com a trinchagem da 
composição. Situação verificada, 
neste caso, para a finalização 
dos contornos pretos e azuis. A 
cercadura conhecida por “gregas” 
inspira-se nas decorações da 
cerâmica grega antiga.

Técnica de produção: Azulejos 
estampilhados, do séc. XIX

This building’s façade features 
tiles from the late 19th century, 
produced in factories from the 
region of Porto and Vila Nova 
de Gaia. As mentioned before, 
the stencil technique of tile 
decoration is the most common 
in the streets of Ovar. As a semi-
industrial technique, there are 
noticeable differences between 
tiles when it comes to the 
drawing and colour. It was often, 
necessary, after the stencilling of 
the motif onto the tile, to connect 
with a brush the elements of the 
design that were not transferred 
during the brushing of the 
composition through the stencil, 
occurrence seen in the case of 
these tiles, which had their black 
and blue contour lines finished 
using the method described.
The band adornment known as 
“Meander design” was inspired in 
the decorations of ancient Greek 
ceramics.

Production technique: Stencil 
technique from the 19th century

\RUA DO AZULEJO  \TILE’S STREET
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06Este padrão associa-se às 
primeiras produções de azulejaria 
semi-industrial de fachada: 
bases brancas, com decorações 
pintadas a azul-cobalto (a imitar 
a porcelana chinesa), de tardoz 
liso (sem indicação do nome ou da 
fábrica) e de dimensões reduzidas 
(13/13,5cm). São visíveis muitos 
defeitos de cozedura e pintura 
que resultam em manchas de 
cores. Este é um raro exemplo de 
azulejaria publicitária em Ovar, 
sendo utilizada uma moldura em 
azulejo relevado. 

Técnicas de produção: Azulejos 
estampilhados e azulejos com 
relevo

This pattern is associated with 
the first productions of semi-
industrial façade tiles, which 
featured white ceramic bases, 
cobalt blue painted decoration 
(emulating Chinese porcelains), 
plain rough faces (without 
factory identification or origin) 
and small dimensions (13/13.5 
cm). Many firing and painting 
imperfections are visible, which 
result in coloured stains. This is 
a rare example of advertising tile 
work in Ovar, as is the tiled frame 
in relief.

Production technique: Stencil 
technique and relief

\RUA DO AZULEJO  \TILE’S STREET



07Com uma função meramente 
decorativa, e com o objetivo de 
conferir à fachada um caráter mais 
“nobre”, este conjunto apresenta 
uma balaustrada acompanhada 
de barras de azulejos, com 
elementos decorativos, e cores, 
de estilo Arte Nova. O padrão 
principal é conhecido como 
crochet, foi produzido em França 
e na Holanda, e reproduzido nas 
fábricas portuguesas, em várias 
cores. Na verdade, muitos dos 
padrões produzidos nas fábricas 
portuguesas inspiravam-se nos 
padrões de catálogos europeus. 

Técnica de produção: Azulejos 
estampilhados, do séc. XIX

With a purely decorative 
function, and the purpose of 
conferring to the façade a nobler 
character, this building features 
a balustrade accompanied by 
tiled bands, with Art Nouveau 
decorative elements and 
colours. The main pattern is 
known as crochet, having been 
produced in France and Holland, 
and reproduced in Portuguese 
factories in several colours. As a 
matter of fact, many of the tile 
patterns produced in Portuguese 
factories were inspired by the 
ones featured in European 
catalogues. 

Production technique: Stencil 
technique from the 19th century



08
Azulejos estampilhados, dos 
finais do séc. XIX / princípios do 
séc XX, inspirados nos motivos 
usados na ornamentação da 
louça decorativa. Este padrão 
foi igualmente reproduzido na 
versão estampada, a azul ou a 
verde. Na platibanda é de salientar 
a balaustrada em cerâmica 
vidrada, representativa do tipo de 
ornamentação cerâmica usada 
para o embelezamento do topo 
das fachadas ovarenses. 

Técnica de produção: Azulejos 
estampilhados, do séc. XIX/XX

This façade features stencilled 
tiles from the 19th/20th 
centuries, which pattern draws 
inspiration from the motifs 
used in decorative ceramics. 
This pattern was also produced 
in other colourways (for 
example, in blue). The ceramic 
balustrade in the platband is 
also a distinguishing feature, 
representative of the type of 
ornamentation used to embellish 
the high points of Ovar’s façades.

Production technique: Stencil 
technique from the 19th and 20th 
centuries

\RUA DO AZULEJO  \TILE’S STREET





09Paralelamente à estampilhagem, 
coexiste a estampagem, 
processo decorativo industrial, 
de fácil aplicação e repetição. 
A fachada também é composta, 
na arquitrave, por uma barra de 
azulejos estampilhados, dos inícios 
do séc. XX, de inspiração Arte 
Nova.

Técnica de produção: Azulejos 
estampados e azulejos 
estampilhados, do séc. XIX/XX

Stencil and transfer print 
decoration techniques coexist 
in this building.  The latter is an 
industrial method of decoration 
that facilitates application and 
repetition. On this façade there 
are also present tiles from the 
first half of the 20th century, 
in the form of an Art Nouveau 
inspired architrave band.

Production technique: Stencil and 
transfer print techniques from the 
19th and 20th centuries

\RUA DO AZULEJO  \TILE’S STREET



10Edifício com azulejos produzidos 
possivelmente na Fábrica do 
Carvalhinho (Vila Nova de Gaia) 
e com padrão inspirado nos 
motivos decorativos da azulejaria 
portuguesa do séc. XVII, “tipo 
tapete”.

Técnica de produção: Azulejos 
estampilhados, do séc. XIX

Building with tiles possibly 
produced in the factory “Fábrica 
do Carvalhinho” (Vila Nova de 
Gaia), with a pattern inspired 
by the decorative motifs found 
in 17th century “Carpet Style” 
Portuguese tiles.

Production technique: Stencil 
technique from the 19th century



10 11A fachada é composta por padrões 
inspirados nos azulejos de padrão, 
pós-terramoto, do período de 
Marquês de Pombal, razão que 
levou à designação de “azulejos 
pombalinos”. Foram produzidos 
possivelmente logo após a 
construção da casa, em 1825, e 
possuem muitos acabamentos de 
pintura à mão livre. Este edifício 
representa, possivelmente, um dos 
primeiros revestimentos azulejares 
de fachada da cidade de Ovar. 

Técnica de produção: Azulejos 
com pintura à mão livre e 
estampilhados, do séc. XIX. 

This façade is covered in 
tiles inspired by the designs 
created and vastly used in the 
reconstruction of the city of 
Lisbon after the 1755 Great 
Earthquake, during a time when 
the Marquis of Pombal was Prime 
Minister, which is the reason why 
these tiles are known as “azulejos 
pombalinos” (“Marquis of 
Pombal’s Tiles”). These tiles were 
probably produced right after the 
building’s construction in 1825, 
and several free hand finishing 
details can be identified on them. 
This building was possibly one of 
the first in Ovar to have a tiled 
façade. 

Production technique: Stencil 
and free hand technique from the 
firsthalf of the 19th century
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12Um dos pouco exemplos de 
azulejaria relevada observáveis 
ao longo deste percurso. Foram 
produzidos na 2ªmetade do séc. 
XIX (décadas de 50/60) pela 
Fábrica de Massarelos (Vila Nova 
de Gaia).

Técnica de produção: Azulejos 
relevados, do séc. XIX

One of the scarce examples 
of relief decoration tiles to be 
observed on this route. They were 
produced in the second half of 
the 19th century, by the factory 
“Fábrica de Massarelos” (Vila 
Nova de Gaia).

Production technique: Relief 
technique from the 19th century



13Em Ovar não são muito 
frequentes os revestimentos 
integrais de fachadas com 
azulejos de inspiração Arte Nova. 
Normalmente, ou são azulejos de 
produção valenciana ou surgem 
apenas como apontamentos na 
fachada, sob a forma de barras 
na arquitrave ou nas janelas. Este 
caso, é possivelmente um dos 
poucos exemplares, em Ovar, de 
inspiração Arte Nova, produzidos 
pela Fábrica Fonte Nova (Aveiro) 
na 1ª metade do séc. XX. 

Técnica de produção: Azulejos 
estampilhados, do séc. XX

Façades fully tiled in the Art 
Nouveau style are not very 
frequent in Ovar. When they 
appear, they are usually of 
Valencian production, but other 
than that tiles from this period 
appear only in small details, 
in the form of architrave or 
platband bands.  This case is 
possibly one of the few examples 
in Ovar of the Art Nouveau tiles 
produced by the factory “Fábrica 
Fonte Nova” (Aveiro) in the first 
half of the 20th century.

Production technique: Stencil 
technique from the 20th century
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14Este modelo foi produzido, a partir 
dos finais do séc. XIX, por várias 
fábricas portuguesas, como a 
Fábrica das Devesas (Vila Nova 
de Gaia), e espanholas, como 
Castellón e Barcelona. Nesta 
fachada podemos observar o 
mesmo padrão, em dois tamanhos 
diferentes.

The tile pattern in this façade 
was produced, from the end of 
the 19th century onwards, by 
several Portuguese factories, 
including the Fábrica de Cerâmica 
das Devesas (Vila Nova de Gaia), 
and Spanish ones, in Castellón 
and Barcelona. On this façade 
the same pattern was used in two 
different sizes. 
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15No frontispício da Capela de Sto. 
António destaca-se a belíssima 
imagem de Sto. António ao 
gosto rococó e um revestimento 
azulejar, possivelmente de 1856, 
representativo da instituição da 
eucaristia. O padrão, de módulo 
único, apresenta uma cruz com 
três braços, que se sobrepõe a um 
cálice disposto na diagonal e a 
uma coroa de espinhos, disposta 
na diagonal oposta. À semelhança 
dos padrões da Foto Lisboa, da 
Casa S. Lourenço, ou da Farmácia 
Lamy, representa as primeiras 
produções da azulejaria de 
fachada, que se terá iniciado por 
volta da 2ª metade do séc. XIX. 

Técnica de produção: Azulejos 
estampilhados, do séc. XIX

In the frontispiece of the Capela 
de St. António (Saint Anthony’s 
Chapel), a beautiful image of 
Saint Anthony in Rococo style 
stands out, but also do the 
unique patterned tiles, possibly 
from 1856, representing the 
Eucharist. This tile pattern, 
with a single module, features 
a cross which overlaps a cup 
arranged diagonally, and a crown 
of thorns, arranged diagonally 
in the opposite way. Along with 
the patterns from “Foto Lisboa”, 
“Casa S. Lourenço” and the 
“Farmácia Lamy” it is one of the 
first occurrences of tiled façades 
in Ovar, which may have started 
around the second half of the 
19th century. 
 
Production technique: Stencil 
technique from the 19th century



15 16
Padrão inspirado nos motivos 
azulejares hispano-mouriscos 
produzidos nos séculos XV/XVI. 

Pattern inspired by the Hispano-
Moresque tile motifs produced in 
the 15th and 16th centuries.
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17Com o aumento da produção 
e da procura, o azulejo ganha 
dimensão, no número de cores 
e de estampilhas por padrão. 
As fábricas disponibilizavam 
catálogos aos clientes para que 
estes pudessem selecionar os 
modelos de padrões, de frisos e de 
cercaduras mais a seu gosto. 

Técnica de produção: Azulejos 
estampilhados, do séc. XIX

With the increase in demand 
and production, tiles expand 
in dimensions and colours 
(which is reflected, in the stencil 
decoration technique, on the 
number of stencils needed to 
create a pattern). Factories 
made catalogues available to 
customers, so that they could see 
the tile possibilities, and select 
their preferred patterns. 

Production technique: Stencil 
technique from the 19th century
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18Os calões decorados da Quinta 
de S. Tomé constituem um 
testemunho raro, em Ovar, de uma 
complementaridade decorativa 
dos revestimentos azulejares 
de fachadas. Estes calões 
justificavam-se em fachadas com 
beirado tradicional, tendo sido 
a sua época áurea em meados 
do séc. XIX. Embora os azulejos 
existentes na escadaria sejam de 
difícil datação, pois assumem-se 
como peças revivalistas, pensa-se 
que deverão ser da 1ª metade do 
séc. XX. 

Técnica de produção: Pintura 
manual, do séc. XX

The painted shingles at Quinta de 
S. Tomé, constitute, nowadays, 
a rare testimony in Ovar, of a 
19th century concerted effort, 
between decorative elements, 
in the ornamentation of tiled 
façades. The tile panels on the 
staircase area are difficult to 
date, since they are assumed 
revivalist pieces, but they are 
thought to have been produced in 
the first half of the 20th century. 

Production technique: Free hand 
painting from the 20th century



18 19Na década de 1960, a Câmara 
Municipal adjudicou o projeto 
do Tribunal de Ovar ao arquiteto 
Januário Godinho, os seis painéis 
de azulejos, policromos, ao 
ceramista Jorge Barradas, e 
a pintura a fresco da sala de 
audiências ao pintor Guilherme 
Camarinha, versando a temática 
marítima, profundamente 
relacionada com Ovar, terra de 
pescadores.

In the 1960’s, Ovar’s City Council 
assigned the project of a new 
Courthouse to the architect 
Januário Godinho, which features 
six polychrome tile panels by the 
ceramist Jorge Barradas, and a 
fresco, in the courtroom, by the 
painter Guilherme Camarinha. 
This fresco has a maritime theme, 
profoundly related to Ovar, a land 
of fishermen. 
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