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APRESENTAÇÃO 

 

Azulejaria de Maria Keil: obra pública 
 

 

Maria Inês Manso de Oliveira Rocha 

 

 

Pretendeu-se desenvolver uma dissertação de mestrado em Design de âmbito histórico 

em torno da obra pública em azulejo de Maria Keil (1914-2012), um dos nomes mais 

emblemáticos da azulejaria portuguesa na segunda metade do séc. XX.  

Almejámos compreender melhor estas suas obras de desígnio público, muito 

particularmente os painéis de azulejo para revestimento das estações do Metropolitano 

de Lisboa - o seu conjunto de obras maior, bem como o painel da Avenida Infante Infante 

Santo, também em Lisboa.  

Estas obras foram entendidas: à luz do conjunto da sua produção azulejar, que remete 

para a linguagem dos movimentos artísticos Neorrealismo e Abstracionismo 

Geométrico, ainda que com um cunho muito pessoal; das restantes práticas artísticas 

que empreendeu; no confronto com a obra de outros autores que praticaram a azulejaria 

na mesma época; na relação com o contexto cultural e social; bem como na relação 

com a tradição da azulejaria portuguesa (vários elementos desta tradição, técnicos e 

formais, foram, paralelamente a aspetos modernizantes, convocados por Maria Keil, 

designadamente nos referidos painéis das estações do Metropolitano e no da Avenida 

Infante Santo, em Lisboa).  

A investigação foi realizada com o intuito particular de procurar olhar para as obras 

públicas azulejares da autora, sob o pondo de vista da História do Design, i.e. para além 

da História da Arte ou mesmo da História da Arquitetura. Obras como os painéis 

supracitados que, com sucesso, se articularam com o espaço arquitetónico e 

contemplaram a boa circulação dos utentes, são para além de composições artísticas, 

também objetos geradores de ambientes e de comunicação.  



 

 

 

Procurou-se ainda averiguar acerca do legado da obra pública em azulejo de Maria Keil 

para o espaço público e para as novas gerações de artistas, arquitetos e designers. 

Palavras-chave: História do Design, Design em Portugal, Azulejo em Portugal no séc. 

XX, Maria Keil, Espaço Público. 

 

 

  



 

 

 

PRESENTATION 

 

Tile by Maria Keil: public work 
 

 

Maria Inês Manso de Oliveira Rocha 

 

 

It was intended for this thesis, to be around the public work of Maria Keil’s tiles, one of 

the most well-known names in Portuguese decorative tiles on the second half of the 20th 

century.  

We attempted to understand better her public works, particularly the tile panels in some 

of Lisbon’s Metro Stations and in the Avenida Infante Santo’s that are considered her 

most relevant works. 

These works were analyzed with her tile production in mind, related to the language seen 

in Neorealism and Geometric Abstractionism; comparing her works to other artists of her 

time; considering the social and cultural context; and his connection with traditional 

Portuguese tile work (which techniques and traditional elements that were used in a 

manner that transformed the way we perceive modern design). 

This investigation was accomplished with the intention of analysing these works from the 

point of view of Design History (beyond Art History and Architecture History). The tile 

panels referred before are contemplated daily by people, during their normal routines, 

and are objects that generate environments and communication.  

There was also an attempt to find out all of Maria Keil’s public works to spread this 

modern artist’s work to the public and specially to the new generations of artists, 

architects, and designers that are interested in working for the public space. 

 
Keywords: History of Design, Design in Portugal, Tile in Portugal in the 20th century, 

Maria Keil, Public Space 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  ENQUADRAMENTO 

A presente investigação consistiu em desenvolver uma dissertação de Mestrado em 

Design de âmbito histórico sobre a obra pública em azulejo de Maria Keil. Para além de 

ter presente a tradição azulejar em Portugal e o contexto histórico em que foi produzida 

a obra que aqui se investiga, tem também a intenção de abrir novas possibilidades para 

o estudo e alcance da obra da autora. 

Procurou-se estabelecer uma ligação entre a obra da autora e o valor histórico e 

patrimonial a ela associado, bem como, consequentemente, averiguar a sua 

contribuição para a renovação do espaço público, aprofundando o nosso conhecimento 

sobre a arte da azulejaria e suas aplicações, particularmente no âmbito do Design.  

Considerou-se, portanto, a obra de Maria Keil no âmbito da história das aplicações no 

espaço público do azulejo em Portugal, com ênfase no séc. XX, perspetivando-a a partir 

da História do Design (de uma História do Design em construção), ou seja, para além 

da História da Arte. 

Uma das características mais marcantes do trabalho azulejar de Maria Keil é a 

permanente referência à tradição azulejar portuguesa, quer ao nível do conteúdo e da 

forma, com a inclusão de elementos característicos da História da Azulejaria, quer ao 

nível das técnicas, recuperando modos de manufatura antigos, para o que foi 

fundamental a sua interação com os técnicos da Fábrica Viúva Lamego1. Sem 

menosprezar os aspetos técnicos, concentrámo-nos mais na análise dos motivos, da 

composição e das ambiências geradas. 

Porém, Maria Keil interpretou sempre os azulejos e a sua tradição de um modo pessoal, 

contemporâneo e inovador e no seu trabalho é visível esta modernidade. 

A obra singular de Maria Keil para o espaço público mostrou-nos, que o azulejo é mais 

do que um desenho pintado sobre cerâmica, é mais do que expressão artística, possui 

também características ambientais, comunicacionais e funcionais, adaptadas ao bom 

 
1 A Fábrica de Cerâmica da Viúva Lamego foi criada em 1849 por António da Costa Lamego e dedica-se à 
produção de azulejos e faiança. 
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uso no espaço público, e, consequentemente, deve ser objeto de estudo do Design e 

da História do Design. 

1.2.  PROBLEMÁTICA  

Apesar de existirem alguns estudos no âmbito da História da Arte, da Arquitetura ou do 

Azulejo sobre a obra de Maria Keil e sobre o seu trabalho em azulejaria, na sua grande 

maioria realizado para o espaço público, o problema principal identificado é que se 

encontra muito pouco estudada no âmbito da História do Design. 

A obra pública azulejar de Maria Keil, merece ser estudada da perspetiva da História do 

Design em relação aos seus aspetos visuais e compositivos (comunicacionais) e 

ambientais, bem como relativamente a preocupações funcionais (boa circulação dos 

utentes no espaço público). Abordagem que procurámos empreender com o intuito de 

contribuir para uma História do Design em Portugal. 

Maria Keil foi uma das principais responsáveis pela criação do azulejo moderno em 

Portugal e pela sua articulação com a arquitetura e o espaço público urbano. Maria Keil 

considerava que este foi o seu melhor contributo para a Arte Portuguesa do século XX. 

Alexandre Pais (2014), conservador do Museu Nacional do Azulejo, refere a maneira 

peculiar de pensar e de fazer da autora, relativamente às suas composições de azulejos. 

Nestas estiveram sempre presentes preocupações que, hoje, associamos ao Design:  

criar ambiências na articulação com a arquitetura, comunicar, garantir a boa circulação 

dos traseuntes.  

1.3.  QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Definiu-se uma questão principal: 

Como pode uma perspetiva histórica e uma análise visual, compositiva, ambiental e 

funcional, do ponto de vista do Design, contribuir para um melhor entendimento da obra 

pública azulejar de Maria Keil?  

Para além desta questão principal surgiram outras, secundárias, mas igualmente 

importantes:  

Relativas à abordagem à azulejaria pelo Design: 
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- Em que medida a azulejaria é matéria de trabalho do Design e objeto de estudo da 

História do Design? 

- Será possível considerar a azulejaria de um modo diferente daquele a que estamos 

habituados, ou seja, sobretudo da perspetiva da História da Arte, colocando-a sob a 

perspetiva da História do Design?  

Relativas à azulejaria de Maria Keil, em particular à azulejaria para o espaço público: 

- Sob que pontos de vista tem sido abordada obra azulejar de Maria Keil no âmbito da 

História da Arte? Sob outros pontos de vista? Sob que pontos de vista pode ou deve ser 

abordada no âmbito da História do Design ou, de um modo mais lato, pela área 

disciplinar do Design? 

- Em quem ou em quê a autora encontrou referências para realizar as suas composições 

azulejares? 

- Porque é que a autora realizou composições inspiradas na tradição e, 

simultaneamente, modernas (que remetem para correntes artísticas como o 

Neorrealismo, o Abstracionismo Geométrico e a Op Art)? Quais as linguagens artísticas 

e visuais que de facto usou e como?  

- Quais os critérios formais, compositivos, ambientais, outros, que usou nos seus painéis 

de azulejo integrados em locais públicos?  

- De que modo a sua obra pública azulejar é pensada para a relação com a arquitetura, 

com o espaço público e, consequentemente, para as pessoas, e porque lhes é atrativa?  

- Qual afinal o contributo de Maria Keil para o espaço público? 

- Enquanto artista, no tempo em que viveu, a sua obra influenciou outros artistas na 

realização das suas obras? De um modo global, a sua obra foi influente? Continua ou 

poderá continuar a influenciar jovens artistas, arquitetos e designers?  

- Quais as maneiras mais eficazes desta pesquisa chegar aos designers, mas também 

a arquitetos e artistas, e de que modo o conhecimento da obra pública azulejar da 

autora, pelo nosso ponto de vista, os pode auxiliar no seu trabalho, nomeadamente para 

o espaço público?  
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- Qual afinal o contributo de Maria Keil, designadamente a sua obra pública azulejar, 

para o Design em Portugal? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GERAL 

Perante o enfoque na obra pública azulejar de Maria Keil, e de acordo com a questão 

de investigação principal traçada, o nosso objetivo fundamental é:  

Contribuir para um melhor entendimento da obra pública azulejar de Maria Keil, do ponto 

de vista da História do Design e recorrendo a uma análise, visual, compositiva, 

ambiental e funcional de algumas obras representativas. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Aprofundar conhecimentos relativamente à azulejaria, do ponto de vista do Design e 

da História do Design, designadamente através da consideração e análise da obra 

pública azulejar de Maria Keil;  

- Compreender melhor a obra pública azulejar de Maria Keil, à luz daquele ponto de 

vista, dando ênfase analítico a obras criteriosamente selecionadas: alguns painéis de 

azulejo para as estações do Metropolitano de Lisboa e o painel O Mar da Avenida Infante 

Santo, igualmente em Lisboa; 

- Enquadrar a obra de Maria Keil, designadamente a obra pública azulejar, relacionando-

a com a sua época, com as Artes e o Design, com as obras dos seus pares, com a 

tradição do azulejo e a sua transfiguração modernista;  

- Investigar, com a devida profundidade, as obras públicas selecionadas, nos seus 

aspetos visuais e compositivos, na sua integração e articulação, ambiental e funcional 

com a arquitetura e com o espaço público, bem como averiguar similaridades ou 

dissonâncias entre as obras; 

- Averiguar acerca do legado de Maria Keil, enquanto cidadã e mulher, para o espaço 

público, para as novas gerações de artistas, arquitetos e designers, para o Design em 

Portugal; 
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- Em termos processuais, proceder ao levantamento, à observação direta e indireta de 

obra relevante e à sua análise, bem como coligir e sistematizar documentação relevante. 

1.5. ARGUMENTO 

Pertencendo à segunda geração de pintores modernistas portugueses, Maria Keil 

integrou a pintura em azulejo na arquitetura urbana portuguesa a partir de meados do 

século XX de um modo muito relevante para a renovação do azulejo contemporâneo 

em Portugal. Com uma linguagem muito própria, certamente não isenta de influências, 

oriundas da tradição ou suas contemporâneas (Neorrealismo, Abstracionismo 

Geométrico), destacou-se pela maneira diferente de olhar contribuindo para a 

modernização da cidade de Lisboa, com as suas composições sensíveis, que criam 

ambientes, que comunicam com o cidadão, que o despertam, que o “encaminham”.    

Eis porque a obra pública azulejar de Maria Keil também merece ser observada do ponto 

de vista do Design e da História do Design.   

1.6. METODOLOGIA 

A metodologia de investigação utilizada é mista, uma vez que recorremos a mais do que 

um método de pesquisa, é de base qualitativa porque se sustenta em métodos 

interpretativos como a revisão de literatura e a observação direta e indireta. 

Quanto à revisão de literatura, procedeu-se de modo continuado, a uma investigação 

de âmbito histórico, durante a qual se recolheram dados fundamentais para o 

entendimento da arte do azulejo, em particular sobre a obra de Maria Keil. Analizaram-

se essas fontes uma a uma, interpretando-as e relacionando-as. Recorreu-se a autores 

que se consideraram relevantes para este estudo. Paralelamente, recorreu-se à 

observação e à análise de obras azulejares de Maria Keil, no local e através de imagens. 

Analisaram-se no local obras significativas, as quais, complementarmente, se 

registaram através de fotografias que revelam a integração das obras nos espaços onde 

habitam, as composições e os seus pormenores.   

A metodologia é, por tudo o que ficou referido, não intervencionista. 
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1.7. DIAGRAMA DE INVESTIGAÇÃO 

Domínios do conhecimento                                       Área de investigação 

Design                                                                           História do Design 

Design em Portugal  

História do Design em Portugal 

Arte em Portugal  

Arte em Portugal, século XX 

Azulejaria 

Azulejaria em Portugal  

Azulejaria em Portugal, século XX 

 

 

Tema                                                                               

Obra pública em azulejo de Maria Keil                                                                     

 

 

Questão de Investigação  

Como pode uma perspetiva histórica e uma análise visual, compositiva, ambiental e funcional, 

do ponto de vista do Design, contribuir para um melhor entendimento da obra pública azulejar de 

Maria Keil?  

 

 

Objetivo Geral        

Contribuir para um melhor entendimento da obra pública azulejar de Maria Keil, do ponto de vista 

da História do Design e recorrendo a uma análise, visual, compositiva, ambiental e funcional de 

algumas obras representativas. 

                                                                            

 

Metodologia 

Mista, qualitativa, não intervencionista. 

Revisão de literatura, observação direta, análise visual e compositiva a partir de registos 

fotográficos (com atenção ao todo e ao detalhe). 

 

 

Considerações finais  

Contributo para o conhecimento. 
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1.8. MOTIVAÇÕES 

Cabe ainda referir, muito sucintamente, as motivações que que nos fizeram optar pelo 

tema de dissertação exposto nesta Introdução. 

Sendo predominante o azulejo em Portugal, que deu vida a cidades como Lisboa, 

sempre nos fascinaram cada um dos azulejos e respetivas composições resultantes. 

Temos, por isso, particular interesse pela tradição azulejar portuguesa, mas também 

pela utilização contemporânea do azulejo.  

Mas, sem dúvida, o que mais nos motiva é o facto de podermos estudar o azulejo do 

ponto de vista da História do Design, pela nossa formação em Design e pelo que vimos 

na obra ímpar de Maria Keil. 

1.9. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O primeiro capítulo da dissertação é introdutório e aqui se abordou o enquadramento, a 

problemática, as questões de investigação, os objetivos, o argumento, a metodologia, o 

diagrama de investigação e as nossas motivações.    

O segundo capítulo é de âmbito geral, relativamente a Maria Keil, à sua formação 

artística e sobre o enquadramento da sua obra multifacetada na época. 

O terceiro capítulo, é alusivo à sua obra pública azulejar.  

O quarto capítulo é dedicado à análise de obras públicas azulejares representativas, 

encaradas enquanto casos de estudo.  

O quinto capítulo é sobre o legado da artista e da sua obra pública azulejar: legado 

enquanto mulher e cidadã, para o espaço público e para as novas gerações de artistas, 

arquitetos e designers. 

Por fim, o sexto capítulo é de considerações finais e nele se esclarece, sobretudo, 
acerca do nosso contributo para o conhecimento. 
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2. MARIA KEIL:  ARTISTA E “DESIGNER” 

2.1. FORMAÇÃO ARTÍSTICA 

Mulher de muitos ofícios e de um interior criativo, nunca quis ser dona de casa nem uma 

artista vulgar. Maria Keil nasceu em Silves em 1914, com uma infância marcada pela 

separação dos seus pais.  

Com 15 anos de idade abandonou Silves e foi para Lisboa, por influência de um 

professor, Samora Barros2 (1887-1972), ingressando na Escola Superior de Belas-Artes 

de Lisboa no curso geral e depois, mais tarde, passados três anos, decide inscrever-se 

no curso de Pintura onde foi aluna do professor Veloso Salgado3 (1864-1945).  

Casou-se aos 19 anos com o arquiteto Francisco Keil do Amaral4 (1910-1975). Este 

influenciou-a a sair do curso, pois Maria Keil sentia que não havia lugar para a 

experimentação ou para a criatividade. O seu marido propôs-lhe estudar “lá fora” e 

integrar-se no meio de gente que procurava algo novo – que procurava a modernidade. 

A artista dá o exemplo de um papel, que de um lado é branco e do outro está desenhado: 

a autora vivia no branco e passou a viver do lado que estava desenhado, ou seja, teve 

um novo olhar para o mundo que a rodeava. (Caetano, 2008)  

O casamento com Keil do Amaral e a aproximação às amizades do seu marido, fizeram-

na perceber que nas Belas-Artes não iria aprender o que desejava, e que se não fosse 

essa aproximação teria saído “analfabeta”. Considerava que este caminho seria para 

quem queria ser professora e ter um emprego. Este convívio com o seu marido e com 

o seu grupo de amigos, permite-lhe ver a realidade de outro modo. 

O percurso artístico de ambos foi assim semelhante, ou seja, a vivência e a partilha de 

ideias que adquiriu com o seu marido, por este ser arquiteto, foram determinantes – com 

novas influências oriundas da Geometria e da Matemática aplicadas à Arquitetura e às 

Artes. Determinando-se assim o seu futuro a nível profissional e, por consequência, 

pessoal. 

 
2 “José Ricardo Júdice de Samora Barros, mais conhecido como Samora Barros, foi um pintor português”. 
(Barros, 2022) 
3 José Maria Veloso Salgado, foi um “pintor português” e “professor na Escola de Belas Artes de Lisboa”. 
(Porto Editora, 2022a) 
4 Francisco Caetano Keil Coelho do Amaral, foi um “arquiteto português […] Formou-se na Escola Superior 
de Belas-Artes de Lisboa”. (Porto Editora, 2022b) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
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O seu legado enquanto artista é muito variado, nomeadamente através obras de pintura, 

desenho, cerâmica, cenografia, tapeçaria, artes gráficas, publicidade, literatura e 

ilustração, mobiliário e decoração. Maria Keil definia-se como uma “operária das artes”. 

(ConVida, 2015). O âmbito do seu trabalho extrapolou a fronteira das Artes Plásticas, 

tocando outras áreas, próximas do Design, atividade que, enquanto área disciplinar e 

profissão, muito lentamente, foi emergindo em Portugal nas décadas em que iniciou o 

seu trabalho.5    

Destaca-se como ilustradora e, sobretudo, por ser, na sua geração, a principal 

responsável pela integração da pintura em azulejo na arquitetura urbana portuguesa.  

O primeiro trabalho de Maria Keil foi realizado em 1936 na área da publicidade e das 

artes gráficas no atelier de publicidade Estúdio Técnico de Publicidade  (ETP), fundado 

por José Rocha6 (1907-1982). Este trabalho ajudou-a a mudar o seu pensamento em 

relação ao desenho, à cor e à linha. Na mesma altura fez parte de um grupo responsável 

pela decoração do pavilhão de Portugal em Paris.  

Como ilustradora destacou-se na área da ilustração infantil, com as Histórias da Minha 

Rua de Maria Cecília Correia7 (1919-1993). (Ilustração 1) 

 
Ilustração 1 - Maria Keil, capa do livro Histórias da Minha Rua, Ilustração, 1953 (Mantas, 2012b, p. 282) 

 

 
5 Em rigor, a profissão de designer e o Design, enquanto área disciplinar, só se consolidaram, em Portugal, 
a partir do final da década de 50, pelo que as actividades de Maria Keil, que se poderão relacionar com a 
atual profissão de designer, constituem, sim, material para uma investigação sobre as origens do Design 
em Portugal. Aborda-se esta questão, mais em detalhe, adiante, em 3.2.4.  
6 José Rocha, foi um designer e ilustrador. 
7 Maria Cecília Correia, dedicou-se à escrita de livros infantis. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1907
https://pt.wikipedia.org/wiki/1982
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Segundo a entrevista realizada por Pedro Leitão8 a Maria Keil em 2005 a autora refere 

que: 

As ilustrações surgiram por pedidos de amigos. Ainda agora, tenho um livro da Matilde 

Rosa Araújo para ilustrar e estou sem conseguir começar porque não tenho condições 

de trabalho na minha casa, que está em obras. Lá na residência onde vivo ainda me 

arranjaram um espaço, mas não me sinto inspirada. É uma casa luxuosa, muito 

imponente, prefiro vir para o jardim e aí é que faço desenhos. Quando para lá fui morar 

desenhei os cedros, as pessoas que lá moram, depois um dia o dono da “Ler Devagar” 

viu aquilo e organizou uma exposição lá na livraria. Ficou bonita […] (Keil, 2005, p. 11)  

Mas evidenciou-se, sobretudo, pelo seu trabalho em azulejaria, designadamente para o 

espaço público, em particular pelas intervenções que realizou para o Metropolitano de 

Lisboa, a partir da década de 50. Maria Keil produziu dezenas de painéis de azulejos na 

Fábrica Viúva Lamego. Ao todo foram 19 estações revestidas com o seu trabalho. Ainda 

segundo a entrevista realizada por Leitão a Maria Keil, a autora refere:    

Eu já tinha alguma experiência, tinha feito um projeto para a aerogare de Luanda, tinha 

feito o painel da Infante Santo, ao lado dos outros, o Botelho, o Pomar, o Sá Nogueira. 

Mas no Metropolitano a coisa era em grande escala, empenhei-me imenso. Por exemplo, 

na estação dos Restauradores eram só dois azulejos-tipo, que emolduravam, definiam 

umas linhas, enquadravam uns azulejos de figura avulsa, aqui e ali havia um azulejo de 

cor diferente, deu um trabalhão a pensar e a organizar. Depois não pagaram quase nada 

por aquilo… Não tem nada a ver com o que aconteceu agora com as estações novas. 

(Keil et al., 2005, p. 11) 

Apesar de se ter destacado pelo trabalho na azulejaria e na ilustração, Maria Keil, pela 

sua laboração multidisciplinar na área das Artes, é considerada uma artista dos “sete 

ofícios”, que percorreu o século XX impulsionada pela sua curiosidade e criatividade. 

2.2. ENQUADRAMENTO NA ÉPOCA 

Maria Keil nasceu e estudou numa época em que a igualdade de géneros ainda estava 

longe de se poder realizar. As mulheres que estudavam Artes e que, 

consequentemente, trabalhavam na área, tinham menos oportunidades do que os 

homens, pois a mulher era socialmente vista para ser esposa, dona de casa, e para 

cuidar dos seus filhos. Ou seja, o papel da mulher, aos olhos da sociedade, era bastante 

restrito: elas não deviam aventurar-se muito para além dos limites da sua casa. 

 
8 Pedro Leitão, dados biográficos do autor e data de nascimento e morte não localiazados. 
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O Estado Novo9 e a sua visão da mulher contribuíram para promover esta perspetiva 

preconceituosa acerca do papel da mulher na sociedade. 

Quando a artista começou a trabalhar, na década de 1930, observou que a atividade 

artística estava dominada pelos homens. As artistas, em Portugal, para além de serem 

uma minoria, eram mal vistas, pois vivia-se numa época conservadora.  

O Estado Novo era também um regime repressor a outros níveis. Em 1947, algumas 

obras da artista foram apreendidas pelas autoridades, entre as quais a pintura  Regresso 

à Terra que foi exibida na 2.ª Exposição Geral de Artes Plásticas. Por ordem do Ministro 

do Interior, foi efetuada uma rusga policial e a obra “foi retirada da exposição por 

representar um funeral e não estar presente uma figura de um padre católico.” (Mantas, 

2012a, p. 238). Esta obra foi realizada em homenagem ao falecimento do seu pai.  

A partir daquela ocorrência todas as Exposições Gerais de Artes Plásticas passaram a 

estar sujeitas a uma vistoria antecipada.  

A vivência com o seu marido, Keil do Amaral, e nos círculos que frequentou, não 

frutificou apenas no domínio das Artes, mas também no domínio da política e do 

desenvolvimento social. Ambos defendiam os ideais democráticos, a liberdade e a 

igualdade, opondo-se ao regime ditatorial de António de Oliveira Salazar10 (1889-1970). 

Lutando sempre ao lado do seu marido, interveio também, política e socialmente, como 

mulher. 

A artista chegou a ser presa em 1953 pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado11 

(PIDE) porque, acompanhada de um conjunto de pessoas, foi esperar ao Aeroporto por 

Maria Lamas12 (1893-1983) que regressava do Conselho Mundial da Paz em Bucareste 

e do Congresso Mundial das Mulheres em Copenhaga. Levaram-nas para a prisão de 

 
9 “Regime político instituído sob a direção de António de Oliveira Salazar, e que vigorou em Portugal sem 
interrupção, embora com alterações de forma e conteúdo, desde 1933 até 1974, nalguns aspetos 
semelhante aos regimes instituídos por Benito Mussolini na Itália e por Adolf Hitler na Alemanha, mas 
também com significativas diferenças em relação aos mesmos”. (Porto Editora, 2022c) 
10 “Político português, filho de António Oliveira e Maria do Resgate, António de Oliveira Salazar nasceu a 
28 de abril de 1889, no Vimieiro, uma pequena aldeia de Santa Comba Dão”. (Porto Editora, 2022d) 
11 Foi um organismo “de Estado com o fim de condicionar, controlar ou eliminar as manifestações de opinião 
e impedir a organização política das forças que se lhe opunham, bem como dos contestatários ou 
descontentes no seio das próprias forças de apoio do regime”. (Porto Editora, 2022e) 
12 Maria Lamas, foi “ficcionista, autora de literatura infantil e poetisa”. (Porto Editora, 2022f) 
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Caxias13, onde permaneceram durante um mês. Este período foi marcante e horrível, 

pois Maria Keil viu as coisas como eram “lá dentro”: 

Havia lá mulheres completamente isoladas, mas sabíamos muito bem o que lhes faziam. 

É uma coisa horrível. Aquela gente não merecia o mais pequeno respeito. Aquilo marcou-

me, porque entrei no sítio e vi as coisas como elas eram. (Keil, 2012a)  

Neste âmbito, a autora terá lutado pela defesa dos Direitos da Mulher, relacionando-se 

a movimentos feministas e de oposição ao regime, por exemplo o Conselho Nacional 

das Mulheres Portuguesas14 (CNMP), sendo Maria Lamas a presidente. Esta 

organização fez uma exposição para a qual Maria Keil realizou o cartaz. 

De salientar que esta luta pela Liberdade sempre caracterizou o comportamento da 

artista ao longo da sua vida, chegando a fazer uma doação no âmbito da angariação de 

fundos pela campanha do Movimento de Cidadania e Responsabilidade pelo Sim à 

Descriminação do Aborto, em 2007. 

Exposições, como a acima referida, pretendiam funcionar como um contraponto às que 

eram organizadas pelo Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e 

Turismo15 (SNI) e formaram um local onde a oposição política ao regime pôde exibiu as 

suas obras, principalmente neorrealistas. Recorde-se que, no tocante às Artes, Maria 

Keil, esteve próxima do Neorrealismo apesar de não querer estar associada a nenhum 

movimento artístico.16 

“Não me pergunte que eu não sei. Não sei o que isso é. Não sei se fiz se não fiz. O que 

é que isso quer dizer. Neo quê? São fantasias...ou é realismo ou...não sei.” (Maria Keil 

apud Mantas, 2012a, p. 240)  

Podem encontrar-se, na sua obra, algumas referências temáticas e estilísticas 

compatíveis com o Neorrealismo, movimento de fortes e convictas preocupações 

sociais e políticas. 

De referir que a consciência social e política e a luta pela liberdade caracterizaram o 

comportamento de Maria Keil ao longo de toda a sua vida. A título de exemplo cito a 

doação de dois desenhos pela artista para o leilão de angariação de fundos no âmbito 

da campanha do Movimento de Cidadania e Responsabilidade pelo Sim à 

 
13 É um estabelecimento prisional localizado em Caxias, “localidade do concelho de Oeiras, no distrito de 
Lisboa”. (Porto Editora, 2022g) 
14 Organização criada para a proteção dos direitos das mulheres. 
15 O Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo foi um organismo público responsável 
pela propaganda política, turismo, informação pública, entre outros, durante o Estado Novo em Portugal.  
16 Acrescente-se que, como muitos outros, Maria Keil também realizou trabalhos no âmbito de iniciativas 
do SPN/SNI e do Estado. 
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despenalização do aborto, realizado em Janeiro de 2007, no Mercado da Ribeira. 

(Mantas, 2012a, p. 54) 

2.3. A ARTISTA E “DESIGNER” MULTIFACETADA 

Maria Keil foi, portanto, uma mulher e artista multifacetada que percorreu vários 

caminhos.   

Conforme referido, começou por trabalhar no atelier de publicidade ETP, de José Rocha, 

que era, na época, uma das grandes agências de publicidade portuguesas, realizando 

atividades na área gráfica, como cartazes, selos e ilustrações. Mas, tal como o papel da 

mulher nas práticas artísticas não era bem visto pela sociedade, também o trabalho 

nesta área específica não era bem visto pela sociedade, nem pelos artistas, ou seja, era 

considerado um trabalho sem importância. Numa entrevista realizada em 2004, a autora 

refere:  

Comecei logo nas artes gráficas, o que era muito mal visto. Vinham ter comigo dizendo 

que «uma pintora não faz essas coisas». O pintor era de cavalete, com modelo. O resto 

era trabalho, era para ganhar a vida. (Keil, 2004, p. 2)  

No campo da publicidade, a título meramente exemplificativo, Maria Keil realizou dois 

trabalhos para as cintas Pompadour.  

Na ilustração, contribuiu para diversas revistas de temas variados, como por exemplo a 

Panorama, a Seara Nova ou a Aqui e Além, para as quais realizou ilustrações de textos. 

Realizou vários cartazes encomendados pelo Estado no âmbito de comemorações 

oficiais ou atividades culturais.  

Colaborou com os Correios de Portugal (CTT) para realizar um conjunto de bilhetes-

postais de Boas Festas incluindo temas como Presépio iluminado por luz celestial ou a 

A Virgem ajoelhada com o Menino Jesus nos braços, entre outros. 

Ainda no campo da ilustração, que esteve sempre presente nos trabalhos referidos 

anteriormente, a autora deu vida às histórias de Aquilino Ribeiro17 (1885-1963) em O 

Livro de Marianinha e teve uma relação de 60 anos de trabalho com a escritora Matilde 

Rosa Araújo18 (1921-2010), para quem fez as ilustrações para o livro O Cantar da Tila, 

 
17 Aquilino Gomes Ribeiro foi um “ficcionista, autor dramático, cronista e ensaísta português”. (Porto Editora, 
2022h) 
18 Matilde Rosa Lopes Araújo foi uma “escritora e pedagoga portuguesa”. (Porto Editora, 2022i) 
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entre vários outros. Para além disto, Maria Keil escreveu e ilustrou os seus próprios 

livros para crianças e para adultos: O Pau-de-fileira, Os Presentes, As Três Maçãs, 

Árvores de Domingo e Anjos do Mal. Maria Keil tornou-se uma referência na área da 

ilustração infantil. 

Enquanto pintora, realizou vários retratos, incluindo o dela e o do filho, Pitum Keil do 

Amaral19 (1935-), e outras representações realistas, tais como paisagens. Participou em 

sete Exposições Gerais de Artes Plásticas, revelando, conjuntamente com outros 

autores, o Neorrealismo artístico, publicamente, em Portugal. 

Elaborou painéis decorativos, como por exemplo para o Pavilhão de Portugal na 

exposição Universal de Paris de 1937 e para a Cervejaria Trindade (Ilustração 2), entre 

outros. Pintou também murais, como o do Cineteatro Monumental em Lisboa. 

 
Ilustração 2 – Maria Keil, mosaico de pedra, Cervejaria Trindade, Lisboa, 1945 (Mantas, 2012b, p. 116) 

 

 
19 Pitum Keil do Amaral, é um “arquiteto português”. (Porto Editora, 2022j) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
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Em tapeçaria, realizou para os Transportes Aéreos Portugueses (TAP), delegação de 

Nova Iorque, Passagem no Espaço, e para Copenhaga O Voo. 

Em tapeçaria de Portalegre, realizou uma obra intitulada Pescador da Barca Bela. A 

propósito da tapeçaria de Portalegre, a autora referiu que: ““ir a Portalegre é um grande 

prazer, até mesmo debaixo de chuva […]”” (Maria Keil apud Fino, 2014, p. 267). 

Depois de Portalegre, ainda na área da tapeçaria, percorreu os caminhos de Arraiolos 

numa parceria com a Casa Quintão no Chiado, em Lisboa. 

Juntamente com o seu marido, concebeu o restaurante Tito em Lisboa. O arranjo da 

fachada foi da responsabilidade de Keil do Amaral e o mobiliário e a decoração foram 

realizados pela autora.   

Decorou a Pousada de São Lourenço na Serra da Estrela (Ilustração 3), tendo realizado 

os interiores e a conceção de todo o mobiliário (Ilustração 4), têxteis, vãos e pavimentos, 

utensílios entre outros.  

[…] o mobiliário que desenhou para a Pousada de São Lourenço na Serra da Estrela 

constituem, entre outros, exemplos desta tentativa de conciliar inovação e tradição. Da 

fusão de conceitos, aparentemente antagónicos, resultou uma certa ambiguidade, 

patente no trabalho da autora e na produção artística da época na área das artes 

decorativas em geral. (Mantas, 2012, p. 493 Maria Keil, paineis de azulejo, Cervejaria 

Trindade, 1945 (Mantas, 2012a, p. 116) 

 
Ilustração 3 - Rogério de Azevedo e Maria Keil, Pousada de São Lourenço, Manteigas, Serra da Estrela, 1940 (Casa de São Lourenço, 

2021) 
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Ilustração 4 – Maria Keil, cadeira para a Pousada de São Lourenço, desenho técnico, 1940 (Bártolo, 2020b, p. 410) 

 

No restaurante Alvalade, em Lisboa, que também realizou juntamente com Keil do 

Amaral, ficaram a seu cargo a decoração de interiores e o mobiliário.  

Foi chamada para a conceção plástica do bailado, da Companhia de Bailado Verde-

Gaio, Lenda das Amendoeiras, tendo concebido os cenários e os figurinos (Ilustração 5 

e 6). Este bailado contou com a música de Jorge Croner de Vasconcelos. A história do 

bailado foi escrita pela mulher de António Ferro20 (1895-1956), Fernanda de Castro21 

(1900-1994). 

[…] conta a história de uma princesa escandinava que deixa a sua terra para casar com 

um rei mouro. Na corte do rei, a princesa parece murchar devido às saudades da sua 

terra e da neve. O rei para a consolar manda cobrir a terra do Algarve de amendoeiras. 

Na Primavera a princesa ao ver as flores brancas das árvores, idênticas a flocos de neve, 

recupera a sua alegria.  

 
20 António Joaquim Tavares Ferro, foi um “escritor, jornalista e politico. […] Frequentou o curso de Direito”. 
(Porto Editora, 2022l) 
21 Maria Fernanda Teles de Castro de Quadros Ferro, foi uma “conferencista, declamadora de poesia, 
dramaturga, poetisa, ficcionista, autora de guiões cinematográficos, casada com o escritor António Ferro”. 
(Porto Editora, 2022m) 
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Francis interpretava o papel de rei e Ruth de princesa. Faziam ainda parte do elenco a 

primeira bailarina moura, o bailarino da corte, dois físicos, três astrólogos, duas aias e 

três mouras. (Mantas, 2012a, p. 213) 

 
Ilustração 5 – Maria Keil, A Lenda das Amendoeiras, Companhia de Bailado Verde-Gaio, cenografia e figurinos, 1940 (Mantas, 2012b, 
p. 121) 

 

 

 
Ilustração 6 – Maria Keil, A Lenda das Amendoeiras, figurino para “Princesa”, 1940 (Mantas, 2012b, p. 123) 
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Dedicou-se também à fotografia, tendo criado uma exposição intitulada Roupa a Secar 

no Bairro Alto, que também incluía desenhos (Ilustração 7).  

 
Ilustração 7 – Maria Keil, Roupa a Secar no Bairro Alto, desenhos, 1989 (Mantas, 2012b, p. 724) 

 
O azulejo surge na vida da autora tarde, quando esta já tinha cerca de 40 anos. Foi 

considerada uma impulsionadora da arte da azulejaria em Portugal na segunda metade 

do século XX. Ainda que com diversas influências, suas contemporâneas, do 

Neorrealismo artístico ao Abstracionismo Geométrico, ou ancoradas na tradição da 

azulejaria em Portugal, procurou ter uma linguagem identitária pessoal, tendo realizado 

diversos painéis de azulejo, como por exemplo o painel O Mar da Avenida Infante Santo 

em Lisboa, os painéis para as estações do Metropolitano de Lisboa, painéis para os 

escritórios da TAP em Paris (Ilustração 8) e Nova Iorque, Aerogare de Luanda 

(Ilustração 9), Casino de Vilamoura (Ilustração 10), entre vários outros.  
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Ilustração 8 – Maria Keil, Delegação da TAP em Paris, revestimento parietal com azulejos, 1954 (Mantas, 2012b, p. 173) 

 

 

 

 
Ilustração 9 – Maria Keil, Aerogare de Luanda, revestimento parietal com azulejos, 1954 (Mantas, 2012b, p. 171) 
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Ilustração 10 – Maria Keil, Casino de Vilamoura, estudos para painel de azulejos, 1954 (Mantas, 2012b, p. 255) 

 
O seu último grande trabalho foi consequência da ampliação da estação de São 

Sebastião (Metropolitano de Lisboa), inaugurada em 2009. 

Recuperou a tradição da azulejaria portuguesa e conferiu-lhe aspetos modernizantes. 

Será através da azulejaria que Maria Keil ficará indelevelmente ligada ao espaço público 

e, sobretudo, à cidade de Lisboa.  

Em suma, Maria Keil foi uma artista verdadeiramente multifacetada e empenhada, que 

realizou diversas atividades hoje plenamente consideradas do foro do Design, ou que 

com este se intercetam – tal é o caso, como se verá detalhadamente nesta dissertação, 

da sua azulejaria, fundamentalmente a realizada para o espaço público. 
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3. OBRA PÚBLICA AZULEJAR DE MARIA KEIL 

3.1. O LUGAR DA OBRA PÚBLICA NA AZULEJARIA DE MARIA KEIL  

As décadas de 1920 e 1930 foram internacionalmente marcadas pela introdução e 

expansão da linguagem arquitetónica do movimento modernista com a sua linguagem 

formal dominada por linhas retas, volumes cúbicos e paralelepipédicos e pela 

racionalidade e funcionalidade. Também em Portugal se assistiu à introdução, ainda 

que incipiente, desta linguagem: 

Ao longo das décadas de 1920 e 1930, a implantação em Portugal de uma linguagem 

arquitectónica racionalista recusou a ornamentação em favor da evidência da estrutura 

construtiva e da pureza geométrica dos volumes. 

O azulejo enquanto elemento decorativo não teve lugar nos modernos projectos 

arquitectónicos, fora dos espaços de serviço, não sumptuários. (Henriques, 2000, p. 59) 

As fachadas não eram cobertas com azulejos, mas sim com estereotomias em pedra ou 

deixadas em alvenaria pintada. Assim, o azulejo não foi utilizado para os revestimentos 

arquitetónicos. Deste modo, perdia-se, momentaneamente, a tradição portuguesa de 

revestir as fachadas com azulejos. 

Com a estabilização do Estado Novo, António Ferro defendia o modernismo com a 

afirmação de valores arquitetónicos portugueses, o que levou a uma nova perspetiva 

em relação à identidade portuguesa dos azulejos. Foi assim que o azulejo passou a 

ganhar vida na arquitetura modernista.  

[Ferro] promoveu os valores castiços do Povo e do desenvolvimento da cultura artística 

dentro de um “modernismo moderado”.  

Para tal, António Ferro chamou a si os melhores arquitetos e artistas portuguesas 

modernos, e com eles construiu uma nova imagem do país através de importantes 

presenças internacionais de Portugal na Exposição Internacional de Paris, em 1932, na 

Exposição Universal de Nova Iorque e na Exposição de São Francisco, ambas em 1939, 

e numa fortíssima marcação nacional que foi a Exposição do Mundo Português em 

Lisboa, em 1940, consagração máxima da Nação pelo Estado Novo, a propósito das 

Comemorações dos Duplos Centenários da Fundação e Restauração de Portugal. 

(Henriques, 2000, p. 59) 

Em 1940, os arquitetos queriam afirmar os valores da arquitetura moderna, 

conquistando liberdade de expressão. 

Esta primeira presença de azulejos num enquadramento de arquitetura modernista, 

embora bem delimitada no lugar, era já um sinal de reavaliação da cerâmica 
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arquitectónica à luz de estéticas contemporâneas, pensamento que foi fortemente 

apoiado por António Ferro, através do Secretariado de Propaganda Nacional que iniciou 

a atribuição de Prémios e a organização de exposições individuais e coletivas de 

Cerâmica. (Henriques, 2000, p. 59) 

Os anos entre 1950 e 1953 foram decisivos para a regeneração do azulejo em Portugal. 

Nesse período, assistiu-se à revelação de todas as potencialidades que o azulejo tem 

como elemento de valorização da arquitetura. 

O azulejo reafirmou-se assumindo uma linguagem contemporânea. Tal revalorização, 

trouxe novas conceções ao trabalho de Maria Keil, passando a dedicar-se à produção 

azulejar. Foi uma das principais responsáveis pela criação do azulejo moderno e, 

consequentemente, a sua integração no mundo da arquitetura. 

Não são apenas a quantidade e a continuidade de produção que mais caracterizam a 

azulejaria portuguesa, mas antes a fantasia e a criatividade excepcionais da sua 

concepção e o modo magistral como estes materiais são integrados na arquitetura, a 

transformam, dinamizam e completam da forma mais original, casando-se de maneira 

igualmente muito criativa com as restantes artes decorativas, em conjuntos que são 

extremamente representativos da arte e do gosto portugueses. (Meco, 2017, p. 10) 

Paralelamente à integração de novas linguagens na azulejaria, a autora recuperou 

tradições azulejares portuguesas e também o valor do ofício de operário azulejador. 

Esta atividade, foi também um ponto chave para conseguir revitalizar a Fábrica Viúva 

Lamego, que estava quase desativada, pois não havia procura de azulejos para 

revestimentos. 

Contudo, o azulejo de padrão, que Maria Keil recuperou e revitalizou, não foi bem aceite 

na época. Esta conceção da azulejaria era vista como ofício e não como arte. E, no 

entanto, para a autora, foi um elemento chave na articulação da sua azulejaria com a 

arquitetura.  

“Gosto de colaborar com a arquitectura, por isso é que eu fiz azulejos e arrostei com o 

desprezo de toda a gente, por causa dos azulejos. Fui mesmo ofendida porque 

consideravam que aquilo não era arte, era artesanato.” (Maria Keil apud Fragoso, 2008, 

p. 542) 

Para a autora, o azulejo tinha uma identidade única. Para além de suportar a pintura, a 

sua função era marcar a arquitetura: “O azulejo permitia reforçar percursos definidos 

pelo arquiteto, mas também era possível tirar partido de elementos estruturais para o 

destacar” (Mantas, 2012a, p. 266)  
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Maria Keil salienta várias vezes que o azulejo não pode ser considerado como um 

simples suporte de pintura, como se fosse uma tela de pintura ou simplesmente uma 

parede. Tem de articular-se com a arquitetura, e tem de marcá-la ou tem de destacá-la, 

não tem alcance por si mesmo. 

“Eu faço um desenho para o que está escrito. Agora, estar a “impingir” coisas, fazer 

“quadrinhos” para as pessoas pendurarem...não, não gosto! E já tenho visto tantos 

“quadrinhos” mal pendurados, coitadinhos. Foram feitos com tanto amor e, no fim, estão 

ali pendurados.” (Maria Keil apud Fragoso, 2008, p. 542) 

Contudo, a autora dos grandes painéis públicos de azulejo para grandes edificações, 

como as estações do Metropolitano de Lisboa, também produziu para escalas menores. 

A título exemplificativo, entre 1958 e 1960 a artista executou um painel para uma casa 

particular. Os três estudos para este painel, pintados a guache, estão guardados no 

Museu Nacional do Azulejo. Mantas (2012a, p. 279) refere-se ao painel nos seguintes 

termos: 

Trata-se de um painel com um padrão definido por folhas de árvore, representadas em 

diversos tamanhos e dispostas na composição de forma orgânica, fluida, em articulação 

com três composições figurativas, com cenas familiares e festivas: um casal com um 

bebé; um grupo de quatro adultos, um deles com um balão amarelo na mão, e uma 

criança, perfilados, a dançar ao som de instrumentos que transportam consigo; um casal 

em passo de dança, com uma criança pequena nos braços; uma mulher ajoelhada, com 

uma criança pequena pela mão, perto de uma outra figura feminina deitada no chão; um 

casal jovem abraçado perto de um tocador de flauta e um bando de aves. Para garantir 

a autonomia da figuração relativamente ao padrão, a primeira foi desenhada sobre 

fundos de cor lisa, verde, amarela, azul, lilás e branca. O padrão, por sua vez, não se 

reduz à condição de fundo da composição, mas assume uma personalidade própria 

enquanto obra de arte, rica de ritmos e efeitos ópticos, pelo modo como foi disposto.  

Mais tarde, na década de 1980, continuou a executar painéis para casas particulares, 

de pequenas dimensões, como por exemplo o painel Os Cornos da Lua em 1981 

(Ilustração 11). 

Este trabalho figurativo é uma interpretação da combinação clássica entre a lua 

crescente e os cornos do touro, presente no mito grego que conta a origem da dinastia 

cretense. Maria Keil desenhou um jovem num campo florido, a tocar flauta, sentado nos 

cornos de um touro; uma figura feminina com cornos, a pairar sobre o jovem e a tocar 

alaúde; e a lua, com face humana, no cimo da composição. O desenho, de linhas 

sintéticas e cores vibrantes – amarelo, verde, azul e manganês [...] (Mantas, 2012a, p. 

310) 
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Ilustração 11 – Maria Keil, estudos para o painel de azulejos Os Cornos da Lua, 1981 (Mantas, 2012b, p. 257) 

 
Outro exemplar dos seus painéis estritamente figurativos é A Raposa e o Espírito da 

Vinha (Ilustração 12), também realizado para um particular, que trata de uma raposa na 

vinha deitada no chão a observar uma figura feminina, 

[…] nua, envolta nos ramos de uma videira. Os elementos da composição foram tratados 

com grande sintetismo, as figuras da raposa e da mulher resultam de poucos traços, 

largos e fluidos que definem as formas dos corpos, as videiras com as suas parras e 

cachos de uva, distribuem-se no espaço do painel de forma orgânica, introduzindo 

dinamismo na representação. (Mantas, 2012a, p. 311) 

Esta obra está associada a um dos temas da Bíblia, no “Antigo Testamento, nos 

Cantares de Salomão, a raposa que destrói as vinhas. Também na Antiguidade Clássica 

encontramos alusões à raposa e à vinha, nomeadamente nas fábulas de Ésopo”. 

(Mantas, 2012a, p. 279) 
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Ilustração 12 – Maria Keil, estudo para o painel de azulejos A Raposa e o Espírito da Vinha, 1984 (Mantas, 2012b, p. 258) 

 
Ainda outro trabalho, desta vez formalmente mais simplificado, com desenhos 

sintéticos, “[...] figuras estilizadas, em tons de azul, amarelo e verde, que representa 

uma paisagem com plantas de folhagem verde, pássaros e um rio, iluminada por um 

grande sol amarelo” (Mantas, 2012a, p. 311), tem por título O Sol (Ilustração 13).  

 
Ilustração 13 – Maria Keil, estudos para o painel de azulejos O Sol, 1986 (Mantas, 2012b, p. 258) 

 
Pinheiro (Ilustração 14), título de outro painel da artista, executado em 1988, foi 

inspirado numa árvore de Natal, que observou de uma da janela do seu ateliê. O 

resultado revela uma composição quase abstrata, com recurso à geometrização dos 

elementos da árvore. 
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A autora desconstruiu o elemento natural, transformando-o num estudo de geometria e 

de cor. A partir de um módulo original muito simples que resulta da divisão do quadrado 

com 14x14cm do azulejo em dois triângulos, Maria Keil concebeu sete padrões que se 

distinguem uns dos outros pela diferença de cor e de tamanho e número de triângulos 

inscritos. As cores usadas foram o verde, o azul e o branco. O resultado obtido pela 

autora foi a síntese da imagem de um pinheiro com as suas agulhas e copa triangular. 

(Mantas, 2012a, p. 312) 

   
Ilustração 14 - Maria Keil, pormenores do painel de azulejos, Pinheiro [à esquerda e ao centro], estudo para o mesmo painel [à direita], 

1988 (Mantas, 2012b, p. 261 e 262) 

 
Os motivos representados nestes painéis de pequenas dimensões, figurativos e/ou 

recorrendo a motivos geométricos, realizados sobretudo para particulares, repetem-se 

nos de maiores dimensões, nos painéis realizados para as encomendas públicas, para 

o espaço urbano, articulando-se então de modo muito mais marcante com a arquitetura: 

com a arquitetura pública, com o espaço público.  

3.2. ENQUADRAMENTO DA OBRA PÚBLICA NA ÉPOCA 

3.2.1. CONTEXTO CULTURAL E SOCIAL 

A Europa do pós Segunda Guerra Mundial22 foi um período caracterizado pelo esforço 

de reconstrução que, associado ao aumento da intervenção pública nos equipamentos 

urbanos, possibilitou a emergência de propostas que permitiram desenvolver uma nova 

imagem das cidades a nível global.  

Nesse contexto, em Portugal, no que diz respeito à redefinição do uso da azulejaria nos 

equipamentos urbanos, foi a experiência brasileira que contribuiu de forma mais 

 
22 “A Segunda Guerra Mundial [1939-1945] foi gerada a partir dos erros e imperfeições do Tratado de 
Versalhes, pelos efeitos nocivos da crise de 1929 e pelo conflito ideológico em torno das rivalidades entre 
o fascismo, por um lado, e os regimes democratas e o comunismo por outro”. (Porto Editora, 2022n) 
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marcante para uma renovação, sobretudo em Lisboa, já que na época era aí que novos 

equipamentos urbanos mais se concentravam. 

A experiência da arquitetura modernista brasileira, iniciada ainda anteriormente àquele 

conflito mundial, e as alterações sociais que propôs, veio trazer a redefinição do uso do 

azulejo nos equipamentos urbanos. Le Corbusier23 (1887-1965) juntamente com 

Cândido Portinari24 (1903-1962), propuseram a execução de grandes painéis de 

azulejos. Portinari trabalhou o conceito de padrão com base nos azulejos portugueses 

do século XVII, reproduzindo motivos nos painéis Conchas e Hipocampos (Ilustração 

15) e Estrelas-Do-Mar e Peixes (Ilustração 16) (Pais, 2014, p. 54), realizados para o 

edifício do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema, no Rio 

de Janeiro, de 1936-1945, projeto do arquiteto Lúcio Costa25 (1902-1998). 

Contudo, embora tivesse mantido uma linguagem de padrão, Portinari retrabalhou-a:  

Portinari subverteu o princípio da repetição dos movimentos, desestruturando-os da sua 

previsível replicação, tanto pela introdução de gradações de cor nos fundos, como no 

estabelecimento de cortes abruptos entre os diferentes elementos. (Pais, 2014, p. 54) 

A aplicação criteriosa e diversificada demonstra o interesse que o azulejo suscitava então 

a tão notável equipa. É um exemplo de revestimento misto, de função protectora e 

decorativa. O forro, acompanhando os acidentes de arquitetura, define volumes, abarca 

um ou dois pisos, reveste paredes exteriores e paredes de zonas cobertas.  

Os painéis de azulejo são da autoria do pintor Cândido Portinari, que aqui assinou a 

primeira reaplicação importante de azulejos na arquitetura moderna. (Pinto, 1994, p. 20) 

 
23 Charles-Edouard Jeanneret-Gris, pseudónimo Le Corbusier, foi um “influente arquiteto e urbanista […] É 
considerado um dos mestres da arquitetura racionalista, contando com 17 edifícios por si projetados na lista 
do Património da Humanidade da UNESCO”. (Porto Editora, 2022o) 
24 Candido Portinari, foi um “artista plástico brasileiro […] A sua arte entrou, também, em igrejas. Portinari 
pintou uma série de frescos para várias igrejas e catedrais do Brasil”. (Porto Editora, 2022p) 
25 Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima Costa, foi um “arquiteto brasileiro […] tendo concluído em 1924 o 
curso da Escola Nacional de Belas Artes”. (Porto Editora, 2022q) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Ilustração 15 – Portinari, painel de azulejos Conchas e Hipocampos, integrado no edifício do Ministério de Educação e Saúde de Lúcio 

Costa, 1942 (Portinari, 1942). 

 
 

 
Ilustração 16 – Portinari, painel de azulejos Estrelas-do-Mar e Peixes, integrado no edifício do Ministério de Educação e Saúde de Lúcio 

Costa, 1942 (Ghisleni, 2021) 
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Esta conceção refletir-se-á na obra azulejar de Maria Keil, nomeadamente nas primeiras 

obras, da década de 50, como por exemplo na alteração das cores e das escalas na 

composição geométrica “[...] que caracteriza a sua linguagem na cerâmica de 

revestimento.” (Pais, 2014, p. 54) 

Posteriormente à intervenção de Portinari no Palácio Gustavo Capanena, a utilização 

de grandes painéis de azulejos continuou no Brasil,  com a edificação do Conjunto 

Arquitetónico da Pampulha no Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, projeto de Óscar 

Niemeyer26 (1907-2012), no ano de 1943, e com Brasília, a cidade do futuro, inaugurada 

em 1960, que foi o grande palco onde a azulejaria articulou “a expressão tradicional dos 

revestimentos cerâmicos às novas linguagens da arquitetura e da pintura.” (Pais, 2014, 

p. 54) 

Ou seja, os arquitetos modernistas brasileiros experimentaram e desenvolveram novas 

conceções arquitetónicas, que integraram renovadas linguagens azulejares, porém na 

continuidade da tradição da azulejaria no Brasil, quer ao nível da sua espacialidade e 

expressividade, quer ao nível das técnicas de produção. 

A utilização de azulejo na arquitetura brasileira iniciou-se como revestimento de barras 

decorativas e posteriormente em fachadas inteiras. Este processo foi uma herança 

trazida de Portugal no início da colonização no Brasil, a utilização deste tipo de 

revestimento demonstra a influência lusitana nos nossos costumes e na nossa 

arquitetura. Inicialmente a utilização deste material não passava de um simples produto 

de importação, dependente dos tipos e padrões fornecidos pelas olarias portuguesas 

(Amaral, 2010, p. 2)  

Tinha, portanto, anteriormente, sido recebida de Portugal a técnica da azulejaria, bem 

como a sua aplicação a revestimentos exteriores. Este tipo de aplicação tinha evoluído 

no Brasil durante o século XIX, com inovações adaptadas a particularidades locais, ao 

nível do gosto e/ou de especificidades arquitetónicas. 

Contudo, foram os modernistas brasileiros que melhor redefiniram a aplicação da 

azulejaria na arquitetura. 

E se a técnica da azulejaria foi levada de Portugal para o Brasil, a Portugal a influência 

modernista brasileira azulejar chegará (a par de outras influências), nas suas 

 
26 Óscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, foi um “arquiteto brasileiro […] É considerado um dos 
expoentes da moderna arquitetura da América Latina”. (Porto Editora, 2022r) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
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reconfigurações artísticas, na sua aplicação arquitetónica redimensionada, verificáveis 

no trabalho de Maria Keil para as encomendas públicas.  

Paralelamente à experiência brasileira, em Portugal, surgem os primeiros sinais de uma 

mudança de mentalidades. Movimentos como o Surrealismo, Abstracionismo 

Geométrico e o Neorrealismo, nas suas versões autóctones, procuram impor-se como 

manifestações artísticas, e na azulejaria também: “Se, no que ao azulejo diz respeito, o 

primeiro pode ser definido como residual, os restantes encontram nos revestimentos 

cerâmicos terreno fértil para o surgimento de novas propostas e pesquisas arrojadas” 

(Pais, 2014, p. 54), podendo afirmar-se que estes movimentos artísticos traziam 

sementes de mudança social, contra os “brandos costumes” do Estado Novo. 

O azulejo suporta, portanto, diversas correntes artísticas. Cada autor tinha o seu ponto 

de vista, as suas próprias ideias, para aplicar à azulejaria. Mas estes autores também 

tinham posições sociais e políticas, e nada melhor do que o espaço público para fazer 

passar, ainda que nas “entrelinhas”, ou melhor, na “quadrícula” azulejar, tais posições. 

Na década de 1950, voltou, pois, em Portugal, a reafirmar-se o azulejo, nomeadamente 

no espaço público, e, neste contexto, Maria Keil, iniciou a sua história no mundo da 

azulejaria, quando a autora tinha já uma vasta carreira em outras artes. A autora foi 

responsável por dar lugar ao azulejo como elemento gerador de novas ambiências, i.e. 

para além de elemento decorativo, integrando o azulejo moderno na arquitetura urbana: 

“Acho que a minha área mais válida foi o azulejo [...]” (Keil, 2012b) 

3.2.2. RELAÇÃO COM AS ARTES PLÁSTICAS E ARQUITETURA 

O papel da arquitetura foi fundamental para a recuperação da arte do azulejo em 

Portugal, promovendo encomendas a ceramistas e artistas plásticos, colocando o 

azulejo nos projetos dos arquitetos.  

O III Congresso da União Internacional dos Arquitetos em 1953, realizado em Lisboa, 

foi uma grande referência para os arquitetos modernos portugueses. Puderam observar 

dois edifícios cujos projetos tinham sido realizados por Lúcio Costa, o Palácio Gustavo 

Capanema no Rio de Janeiro de 1937, a que já fizemos referência, e por Óscar 

Niemeyer, a Igreja de São Francisco Xavier na Pampulha em Belo Horizonte de 1944, 

que tinham grandes revestimentos de azulejos em azul e branco da autoria de Cândido 

Portinari.  
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Após uma longa ausência do uso do azulejo na arquitetura brasileira, foi necessária a 

vinda do arquiteto franco-suíço Le Corbusier em 1936, a quem também já fizemos 

alusão, para que o azulejo ressurgisse na arquitetura. O arquiteto fez uma visita à Igreja 

da Glória, no Rio de Janeiro (Ilustração 17 e 18) e aí ficou deslumbrado com a utilização 

do azulejo. Após esta visita e tendo em conta que estava envolvido num projeto de 

consultoria para o Ministério de Educação e Saúde, cujo edifício é atualmente conhecido 

por Palácio Gustavo Capanema, sugere para a conceção deste a integração de painéis 

de azulejos, que, conforme referido, ficariam a cargo de Cândido Portinari.  

 

 
Ilustração 17 – Igreja da Glória, Rio de Janeiro, 1714-1730 (Lima, 2020) 
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Ilustração 18 – Igreja da Glória, Rio de Janeiro, interior da igreja, 1714-1730 (Lima, 2020) 

 
Le Corbusier foi também um arquiteto de referência para os jovens arquitetos 

portugueses e, como demonstra o caso brasileiro abordado, ainda que indiretamente, 

também o foi em relação à aplicação da azulejaria na arquitetura. 

Le Corbusier encorajou os jovens arquitetos a utilizarem elementos nativos e tradicionais 

integrados à arquitetura, reforçando que o estilo do século XX era internacional, mas que 

isso não impunha o abandono das variáveis regionais que assegurassem uma expressão 

original. (Ghisleni, 2021) 

Isto significa que mesmo praticando uma arquitetura moderna, que era no que Le 

Corbusier acreditava, o azulejo pode ser visto como um complemento à arquitetura 

moderna. 

“Se o azulejo trouxe a exuberância aos planos e volumes contidos das pesadas 

construções coloniais, na arquitetura moderna sua utilização propiciou graça e fluidez às 

linhas geométricas, funcionando como elemento mediador entre o estático da forma e o 

meio ambiente.” (Roberto Segre apud Ghisleni, 2021)  

Em Portugal, Almada Negreiros27 (1893-1970), figura central da 1ª geração do 

modernismo no país, por sua vez, também terá usado azulejos para revestimento, 

executados na Fábrica Viúva Lamego. Temos como exemplo o painel executado para 

a antiga Livraria Ática (Ilustração 19,20 e 21). Este painel revestia a parede de frente à 

 
27 José de Almada Negreiros, foi um “artista e escritor [português] polifacetado”. (Porto Editora, 2022s) 
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entrada da livraria. Expõe diferentes figuras que retratam a expressividade dos 

desenhos do autor. Em destaque encontramos uma figura maternal cercada por um 

pequeno espelho de água. Outra lê em posição deitada. Ainda outra manipula uma 

estrela, como se se tratasse de um papagaio de papel. A composição é dinâmica. 

 

 

Ilustração 19 – Almada Negreiros, painel de azulejos da entrada da antiga livraria Ática, 1955 (Ceramica Modernista em Portugal, 2016) 
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Ilustração 20 – Almada Negreiros, painel de azulejos da entrada da antiga livraria Ática, pormenor, 1955. (Ceramica Modernista em 

Portugal, 2016). 

 

 
Ilustração 21 – Almada Negreiros, painel de azulejos da entrada da antiga livraria Ática, pormenor, 1955. (Ceramica Modernista em 
Portugal, 2016). 
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Sobretudo com a apresentação do III Congresso da União Internacional dos Arquitetos, 

o azulejo adquiriu grande importância na sua reabilitação em Portugal e com soluções 

modernas de integração do azulejo nos projetos arquitetónicos. A partir desta influência 

vários artistas, incluindo Maria Keil, puderam considerar novos modos de usar o azulejo 

como revestimento e sobretudo trabalhar aspetos formais e de articulação com a 

arquitetura. Foi assim que se formaram parcerias entre arquitetos e artistas plásticos, 

pintores, escultores, ceramistas, entre outros que “aplicam no azulejo as suas próprias 

conceções de cor e forma. O azulejo serve, portanto, de suporte a outros géneros 

artísticos – aguarela, desenho, o guache e a fotografia.” (Sabo et al., 1998, p. 52) 

Porém, em Portugal, antes desta fase de reabilitação por influência modernista, o 

azulejo já tinha passado por outros ressurgimentos, enquanto elemento de 

revestimento. Na segunda metade do século XIX, o azulejo, tinha igualmente ganho 

uma nova vida. 

A partir do século XIX, o azulejo ganha mais visibilidade, sai dos palácios e das igrejas 

para as fachadas dos edifícios, numa estreita relação com a arquitetura. A paisagem 

urbana ilumina-se com a luz reflectida nas superfícies vidradas.  

Mais tarde, já em pleno século XX, o azulejo entra nas estações de caminho de ferro e 

metro, alguns conjuntos são assinados por artistas consagrados. A tradição fez-se ainda 

mais popular, apresentando-se como solução decorativa para cozinhas e casas-de-

banho, numa prova de resistência, inovação e renovação desta pequena peça de 

cerâmica. (Pinheiro, 2014)  

O azulejo é, desta forma, uma das notas marcantes e perseverantes da cultura 

portuguesa, tanto no plano material como imaterial, onde se transpõe e se supera às 

formatações e representações físicas, mostrando-se cúmplice da metafísica religiosa e 

da alegoria imaginária. Mais do que um elemento decorativo ou que um ornamento, 

significa uma extensão da caminhada artística e criativa de um país que, no meio de 

várias contrariedades, nunca se privou de vincar a sua identidade. Portugal conhece, na 

sua arquitetura citadina e rural, uma série de consagrações de azulejaria, com diferentes 

descrições narrativas, mas sem nunca esquecer a plenitude de mentes e de emoções 

que encaminharam a sua produção e estetização. (Brandão, 2017)  

Na transição para o século XX, a diversificação da produção possui um enorme 

crescimento, iniciando-se com a Arte Nova, 

[…] arrancando, com intensidade e fulgor nos seus frisos, com os nomes de Rafael 

Bordalo Pinheiro, conhecido pelas decorações de vários palacetes, e do ceramista Jorge 

Barradas, que se destacou pelos painéis seiscentistas e maneiristas. A obra de ambos 

fundiu-se numa certa afeição nacionalista até à nova política. (Brandão, 2017) 



Azulejaria de Maria Keil: Obra pública  

Maria Inês Manso de Oliveira Rocha   60 

Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905)28 e Jorge Barradas (1894-1971)29 impulsionaram 

a renovação dominando as artes do azulejo e da cerâmica. 

Encontram-se, posteriormente, também outros nomes de artistas que expressam o 

desejo contínuo de revalorizar os revestimentos cerâmicos. Em lugar de destaque 

encontra-se a nossa autora, Maria Keil, “que apresenta uma obra de grande 

modernidade e inovação em relação ao paradigma vigente do azulejo, com uma 

linguagem geometricamente simplista e renovada, bebendo, também, do 

abstracionismo.” (Brandão, 2017). Mas também o artista expressionista Júlio Resende30 

(1917-2011) que passa “entre vários outros, pelo multiforme e sensorial” (Brandão, 

2017). Ou outros autores, aos quais é também importante fazer referência, “Júlio Pomar 

[1926-2018], pelo pictórico Sá Nogueira [1921-2002], pelo figurativo e satírico João Abel 

Manta [1928-], e pelo desconstrutor e ilusório Eduardo Nery [1938-2013].” 31  (Brandão, 

2017) 

O facto de o azulejo ter começado a ser integrado na arquitetura, por estes autores, 

enquanto elemento particularmente marcante, em parcerias entre artistas e arquitetos, 

provocou uma visão diferente aos encomendadores, pois começou a ser encarado não 

apenas como meramente decorativo, mas fundamentalmente como criador de 

ambientes.  

3.2.3. RELAÇÃO COM A ARTE DO AZULEJO: TRADIÇÃO E 

MODERNIDADE  

Retomando o que se referiu no início deste capítulo, as décadas de 1920 e 1930, foram 

marcadas, também em Portugal timidamente, “[...] pela adesão ao figurino do 

movimento moderno Internacional, caracterizado por volumes puros, linhas sóbrias e 

grande racionalidade.” (Mantas, 2012a, p. 307). As fachadas dos edifícios, construídos 

nesta época, renegavam o revestimento com azulejos.  

O Governo instituído por Salazar, e com a estabilização do Estado Novo e da “Política 

do Espírito” de António Ferro, quis modernizar o país, através do Secretariado de 

 
28 Rafael Bordalo Pinheiro, foi um “caricaturista, ilustrador, ceramista, autor de banda desenhada, editor, 
decorador e figurinista, considerado o maior artista plástico português do século XIX”. (Porto Editora, 2022t) 
29 Jorge Nicholson Moore Barradas, foi um “pintor português”. (Porto Editora, 2022u) 
30 Júlio Martins Resende da Silva Dias, foi um “artista português”. (Porto Editora, 2022v) 
31 João Abel Carneiro de Moura Abrantes Manta, é um “pintor e caricaturista português”. (Porto Editora, 
2022x); Júlio Artur da Silva Pomar, foi um “artista português”. (Porto Editora, 2022z) 
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Propaganda Nacional32 (SPN), porém rejeitando a pureza daquela linguagem 

arquitetónica internacional, promovendo uma identidade portuguesa, sobreposta a tal 

linguagem, por vezes castiça, de cariz nacionalista. Este modernismo moderado que, é 

certo, integrou novos valores arquitetónicos, levou a uma reavaliação da utilização do 

azulejo, encontrando assim, uma expressão da cultura portuguesa. 

A década de 1950, quando o azulejo se reafirmou com maior firmeza, assumindo uma 

linguagem contemporânea adaptada à arquitetura, foi também, como já vimos, a época 

em que que Maria Keil passou a dedicar-se à azulejaria, recuperando assim, com outros 

autores, a tradição portuguesa do azulejo.  

A autora usou a placa cerâmica quadrada com 14x14 centímetros, procurando conhecer 

as diferentes possibilidades e técnicas tradicionais do fabrico do mesmo.  

“Poucas artes aplicadas têm tradições tão portuguesas como a dos azulejos de 

revestimento e pouquíssimas contribuíram tanto para o que há de característico nas 

nossas edificações dos últimos séculos. E, no entanto, mercê de circunstâncias mal 

definidas, essa tradição magnífica quase se perdeu. [...] Parece-me que vale a pena, a 

vários títulos, insuflar vida nessa tradição decadente e que aos arquitectos cabe, 

necessariamente, um papel importante nessa tarefa: porque se não derem guarida aos 

azulejos nas suas obras, nada feito.  

Na tradição do azulejo português há duas feições dominantes: A dos motivos pintados à 

mão, com um número de cores bastante reduzido, em que predomina o azul; e a dos 

elementos estampilhados em série, que se empregou, principalmente, para revestir 

fachadas de prédios e grandes superfícies interiores.” (Maria Keil apud Mantas, 2012a, 

p. 274-275)  

A título exemplificativo, podemos observar o uso da tradição na sua obra da estação 

dos Restauradores33 (Ilustração 2234 e 23) para o Metropolitano de Lisboa. A artista 

 
32 O Secretariado da Propaganda Nacional, foi fundado em 26 de Outubro de 1933 pelo governo de Salazar. 
Teve um papel ativo na difusão do ideário nacionalista e na padronização da cultura e das artes do regime 
do Estado Novo. A partir de 1945 passou a designar-se Secretariado Nacional de Informação, Cultura 
Popular e Turismo (SNI). 
33 Analisamos esta obra em detalhe no capítulo 4. 
34 Esta ilustração, sendo de nossa autoria, foi obtida no contexto atual da estação Restauradores. O mesmo 
sucede com outras ilustrações, de nossa autoria, relativas aos revestimentos em azulejo de Maria Keil para 
as estação do Metropolitano de Lisboa – indicadas, a partir daqui, nas respetivas legendas, como “ilustração 
nossa”. Todas as estações em que Maria Keil interveio sofreram alterações ao longo do tempo e, 
necessariamente, os revestimentos da autora, que, de um modo ou de outro, se mantiveram, encontram-
se numa envolvente diferente da original. A referência no texto ao revestimento de algumas estações, ou a 
sua análise mais detalhada, no capítulo 4., é sempre realizada de acordo com a intenção original e de 
acordo com a conceção espacial/ambiental original, não esquecendo, porém, a evolução ocorrida nas 
estações; com exceção da estação São Sebastião I, cujos revestimentos diferem dos concebitos 
originalmente para São Sebastião, os quais foram integralmente substituídos por uma nova e original 
conceção. Nas legendas referimo-nos sempre à data das conceções originais. Por exemplo, 1959 para a 
estação Restauradores, 1995-2009 para São Sebastião I, etc. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salazar
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recupera a tradição do azulejo barroco, através do uso de formas enredadas pontuadas 

“por albarradas e querubins” (Mantas, 2012a, p. 294) e o uso da cor lilás e azul. 

 
Ilustração 22 - Maria Keil, painel de azulejo, Estação dos Restauradores, Metropolitano de Lisboa, 1959 (Ilustração nossa, 2021) 
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Ilustração 23 - Maria Keil, Estação dos Restauradores, Metropolitano de Lisboa, 1959 (Jorge, 2011) 

 
A tradição está sempre presente, mesmo que em motivos muito pontuais, como é 

exemplo o pequeno pássaro, que surge integrado na composição de um dos painéis da 

estação de São Sebastião I35 (Ilustração 24), como se de um azulejo de figura avulsa se 

tratasse. 

 

 
35 Analisamos os painéis para a Estação de São Sebastião I em detalhe no capítulo 4. 
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Ilustração 24 - Maria Keil, painel de azulejo, pormenor, Estação de São Sebastião I, Metropolitano de Lisboa, 1995-2009 (Ilustração 

nossa, 2021) 

 
Estas referências à tradição do azulejo em Portugal, são sempre reescritas através de 

linguagens formais modernizantes.  

Para além do seu marido, Keil do Amaral, a autora colaborou com outros arquitetos, 

tendo realizado para estes obras que foram uma contribuição importante para a 

reformulação da azulejaria na arquitetura modernista portuguesa.  

Quebrando barreiras entre “artes maiores” e “artes menores”, contribuiu para a 

revitalização do azulejo em Portugal, recuperando a tradição secular, modernizando-a e 

reanimando a fábrica da Viúva Lamego graças à colaboração iniciada na década de 50 

em projetos de arte pública. (Feliciano, 2021)  

O azulejo e a sua tradição receberam assim um dos mais inovadores e importantes 

contributos no século XX “ao introduzir novos temas e iconografias em murais que se 

integram na arquitetura e nos grandes equipamentos e espaços públicos urbanos, 

conferindo-lhes um diferente sentido e dimensão enquanto arte pública.” (Keil, 2008, p. 

15)  
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3.2.4. RELAÇÃO COM O DESIGN 

Para ensaiarmos uma aproximação da obra pública azulejar de Maria Keil ao Design, 

enquanto profissão e área disciplinar, que é o intuito fundamental desta dissertação em 

Design – observar a sua azulejaria também a partir da perspetiva desta área disciplinar 

– devemos esclarecer inicialmente como o faremos. Procederemos a uma breve 

incursão acerca desta disciplina e profissão, globalmente e no caso português, para que 

o leitor menos familiarizado encontre uma contextualização e referências, antes de 

realizarmos uma abordagem, por esta perspetiva, à obra pública em azulejo de Maria 

Keil. 

Atribuir o título de designer a Maria Keil, poderá, a priori, parecer demasiado forçado ou 

ser mal interpretado. Porque Maria Keil foi essencialmente uma artista. Mas uma artista 

multifacetada que executou várias atividades paralelas, tais como decoração, desenho 

de mobiliário, artes gráficas, cerâmica azulejar, entre outras, do mesmo modo que 

muitos outros artistas e arquitetos da sua geração.  São atividades que só muito tarde 

originaram a profissão de designer em Portugal. Laboração destes autores que, em todo 

o caso, deve ser objeto de estudo, para a construção de uma História do Design em 

Portugal. Porque tal laboração faz efetivamente parte dos primórdios da profissão de 

designer em Portugal. A profissão de designer e a respetiva área disciplinar, bem como 

a própria designação Design, só surgem em Portugal a partir das décadas de 50 / 60 do 

séc. XX. O que se faz antes, ou mesmo paralelamente, numa diversidade de atividades, 

pode designar-se por artes aplicadas, artes decorativas, ou quanto muito desenho 

industrial, ou ainda artes gráficas. É desenho de mobiliário, de interiores, ilustração, etc. 

realizado por artistas ou arquitetos. Em rigor, não há designers profissionais (a profissão 

não existe) em Portugal antes das décadas de 50 / 60, momento a partir do qual a 

profissão e área disciplinar começa, lenta e progressivamente, a institucionalizar-se no 

nosso país. 

Esta distinção, este proto-design ou desenho, que até então se praticava, o qual 

diferenciamos da terminologia Design, é elucidada por Carlos Bártolo nos seguintes 

termos: 

A distinção entre as terminologias ‘Design’ [...] e ‘Desenho’ [...] entende-se como 

decorrente da afirmação tardia da disciplina em Portugal. O design – quer como profissão 

quer principalmente como disciplina – apenas se pode considerar como tendo surgido 

em Portugal, em finais da década de 50. No campo do design industrial, de produtos e 

equipamento esta barreira é facilmente perceptível, pois foi neste período que a 
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indústria, pela primeira vez, recorreu aos criadores de uma forma pioneira, 

reconhecendo-lhes a mais-valia e permitindo-lhes a participação em variadas decisões 

no desenvolvimento de produtos em série – da sua criação e comercialização à 

definição de novos métodos produtivos –, tornando-se assim o design num instrumento 

essencial ao processo e progresso industrial português. No entanto, e de uma forma 

mais abrangente, foi também neste período que as experiências do ensino das artes e 

do design se aproximaram de modelos já correntes no estrangeiro desde a primeira 

metade do século, abandonando o academismo e o primevo ensino das artes aplicadas 

ou industriais, praticado em Portugal desde finais de oitocentos. Por fim, temos que 

aceitar esta datação igualmente como o momento no qual o Estado reconhece a 

existência do design como alavanca essencial para a valorização da indústria nacional 

através da criação do Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial em 1960, no Instituto 

Nacional de Investigação Industrial. Apesar disso, o conjunto de experiências realizado 

no período anterior a este, no campo da concepção dos mais variados objectos e 

produtos; no equipamento integrado na arquitectura; na decoração de ambientes 

privados e públicos, comerciais e/ou expositivos; nas diferentes valências das artes 

gráficas; etc., não deixa de ser essencial para o entendimento do desenvolvimento 

da disciplina em Portugal. Foram grande parte destes criadores – arquitectos, artistas 

plásticos, decoradores, alguns com formação académica, outros totalmente 

autodidactas –, hoje em dia considerados como uma geração pioneira que, décadas 

antes, na resposta a diversos tipos de solicitações ou encomendas – e no exercício de 

atelier –, teriam dado iniciado à prática do ‘desenho’ e das ‘artes decorativas ou gráficas’, 

precursoras dos actuais design gráfico, de interiores, de mobiliário e industrial. (Bártolo, 

2020a, p. 2-3) 

Será, portanto, conforme referimos, esclarecedor começarmos por proceder a uma 

visão global sobre as origens do Design e do surgimento da disciplina, quer num âmbito 

global, quer, ulteriormente, no âmbito estritamente português. 

A utilização do termo Design revela as diversas correntes e tendências do Design, 

mesmo nas suas interpretações menos nítidas. Numa retrospetiva histórica, pode dizer-

se que Leonardo da Vinci36 (1452-1519) foi o primeiro “designer”, no sentido em que, 

paralelamente às suas investigações nos campos da anatomia, ótica e mecânica, o 

mestre italiano é considerado pioneiro do conhecimento das máquinas, como 

demonstrou ao publicar a sua obra Manual de Elementos de Máquinas (Bürdek, 2005, 

p. 13). Porém, tal como acontece com os artefactos práticos, as máquinas e os 

mecanismos possuem um sentido técnico, mais do que uma orientação de 

conformidade incluída no conceito de design. Contudo, criou-se uma ideia que viria a 

influenciar decisivamente o Design: a do designer como criador, isto é, como inventor. 

 
36 Leonardo di Ser Piero da Vinci, “artista genial e inventor multifacetado italiano. […] Leonardo da Vinci foi 
um dos grandes artistas do Renascimento italiano.” (Porto Editora, 2022a1) 



Azulejaria de Maria Keil: Obra pública  

Maria Inês Manso de Oliveira Rocha   67 

Por outro lado, Giorgio Vasari37 (1511-1574), foi um dos primeiros defensores do caráter 

autónomo das obras de arte. Ao princípio ao qual a obra de arte deve a sua existência, 

Vasari dava o nome de disegno, termo que significa apenas desenho, ou esboço, a 

menos que seja alvo de outra tradução. Este termo sempre significou a ideia artística, 

pelo que, na época de Vasari, havia uma distinção entre “disegno interno” (Bürdek, 

2005, p. 13) que significava o conceito para uma obra de arte, ou seja, o esboço, projeto 

ou plano, e o “disegno externo”, que inclui a obra de arte na sua totalidade. Este autor 

deu ao disegno o estatuto de criador de três artes: pintura, escultura e arquitetura.  

Continuando a seguir Bürdek (2005, pp. 13-15), de acordo com o Oxford Dictionary, o 

termo design foi em 1588 referido e descrito pela primeira vez como: 

- Um plano desenvolvido pelo homem ou um esquema que possa ser realizado 

- O primeiro projeto gráfico de uma obra de arte ou 

- Um objeto das artes aplicadas ou que seja útil para a construção de outras obras  

Já no século XX, Siegfried Giedeon38 (1888-1968) descreveu o modo como neste século 

foi introduzido o design industrial, afirmando que este formava o núcleo do Design, 

sendo responsável pelo desaparecimento dos mecanismos visíveis de certas máquinas, 

dando-lhes formas externas, para um comboio ou um automóvel. 

Esta separação nítida entre o trabalho técnico e o de configuração dos produtos levou 

a que, nos Estados Unidos, o Design se desenvolvesse sobretudo no sentido do styling 

(Bürdek, 2005, p. 15), isto é, no de um formalismo estrito. 

Atribui-se a Mart Stam39 (1899-1986) o termo design industrial e este foi usado pela 

primeira vez em 1948. Para Stam, um projetista industrial era aquele que se dedicava à 

configuração de novos materiais, em qualquer área, mas principalmente na indústria. 

O significado do conceito de design foi amplamente discutido, nomeadamente, na antiga 

República Democrática Alemã, onde o Design fazia parte da política económica, social 

e cultural. Em 1978, Horst Oelke40 defendeu que a configuração formal não tivesse em 

conta apenas os aspetos sensoriais e percetivos dos objetos, já que o designer deveria 

 
37 Giorgio Vasari, foi um “artista [arquiteto e biógrafo] italiano”. (Porto Editora, 2022b1) 
38 Sigfried Giedion, foi um historiador e crítico de arquitetura. 
39 Martinus Adrianus Stam, foi arquiteto e urbanista.   
40 Horst Oelke, dados biográficos e data de nascimento e morte do autor não localizados.  
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igualmente procurar obter os meios para satisfazer as necessidades da vida social e 

individual. 

Ainda segundo Bürdek (2005, p. 15), em 1979, o International Design Center de Berlim, 

numa das suas exposições, desenvolveu uma abrangente e útil descrição do conceito: 

- Bom design não se limita a uma técnica de empacotamento. Ele precisa expressar as 

particulariedades de cada produto por meio de uma configuração própria. 

- Ele deve tornar visível a função do produto, seu manejo, para ensejar uma clara leitura 

do usuário. 

- Bom design deve tornar transparente o estado mais actual do desenvolvimento da 

técnica 

- Ele não deve se ater apenas respeito ao produto em si, deve responder a questões do 

meio ambiente, da economia de energia, da reutilização, de duração e de ergonomia. 

- O bom design deve fazer da relação do homem e do objeto o ponto de partida da 

configuração, especialmente nos aspetos da medicina do trabalho e da percepção    

Esta descrição complexa explicita a ligação entre as funções práticas e de linguagem 

do produto e os aspetos ecológicos do Design, cada vez mais importantes. Também 

Michael Erlhorff41 (1946-2021), durante a realização da Documenta 8, em Kassel, 

formulou uma definição clara, ainda que mais sintética, considerando que o Design, ao 

contrário da Arte, precisa de uma fundamentação prática e que se deve afirmar 

sobretudo em quatro aspetos: “como ser social, funcional, significativo e objetivo”. 

(Bürdek, 2005, p. 16) 

Esta definição de Design foi aceitável até ao final da década de 1980, mas dissipou-se 

através dos argumentos pós-modernistas, já que o conceito geral foi desenvolvido e 

disseminado por várias disciplinas. No entanto, a diversidade de definições não se deve 

ao desejo dos pós-modernos, mas sim a um pluralismo, que é desejável e justificado. 

Na viragem do século XX para o século XXI, o próprio autor que temos vindo a seguir, 

Bernhard Bürdek42 (1947-), sugeriu que, em alternativa a uma nova definição do Design, 

fossem descritos alguns problemas que esta disciplina deverá sempre procurar resolver, 

entre os quais permitir a visualização dos progressos tecnológicos; dar prioridade à 

utilização e manejo fácil dos produtos através de meios informáticos; conferir 

transparência ao contexto de produção, consumo e reutilização de produtos, promover 

 
41 Michael Erlhorff, foi um teórico de Design alemão.  
42 Bernhard Bürdek, dados biográficos do autor não localiazados. 
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serviços e comunicação mas, simultaneamente, chamar a atenção para a  utilização 

injustificada de produtos, sempre que necessário. (apud Bürdek, 2005, p. 16) 

Contudo, e apesar deste percurso, encontramos, já na Antiguidade, a utilização de 

equipamentos configurados com função otimizada. Assim, os escritos do arquiteto e 

construtor romano Vitruvius43 (80 a.C-10 a.C), podem ser considerados como dos mais 

antigos documentos sobre arquitetura e os seus Dez Livros sobre a Arte da Construção 

constituem os primeiros e mais completos tratados sobre as regras de projeto e 

configuração. Segundo as palavras de Bürdek (Bürdek, 2005, p. 17), Vitruvius descrevia 

do seguinte modo a íntima ligação entre teoria e prática: “Um arquiteto deve ter interesse 

pela arte e pela ciência, ser hábil na linguagem, além de possuir conhecimentos 

históricos e filosóficos”. No terceiro capítulo do primeiro livro da sua autoria, Vitruvius 

escreveu uma frase que, numa visão muito alargada e livre, pode considerar-se parte 

da História do Design: ““Toda a construção deve obedecer a três categorias: a solidez 

(firmitas), a utilidade (utilitas) e a beleza (venustas)”” (apud Bürdek, 2005, p. 17). 

Vitruvius estabelecia, deste modo, os fundamentos do conceito de funcionalismo, que 

viria a ser retomado no século XX e que determinou a modernidade no Design. 

Por outro lado, somente a partir da Revolução Industrial44, mais concretamente já no 

século XIX, é que podemos efetivamente começar a falar de Design se o considerarmos 

como uma atividade vocacionada para a produção serial. O Design, enquanto atividade 

vocacionada para a produção industrial, teve origem no facto de a divisão do trabalho 

ter separado o projeto da manufatura, que na produção artesanal eram realizados pela 

mesma pessoa. A partir de então, esta especialização estabeleceu-se de tal modo que, 

atualmente, o designer e os grandes fabricantes podem ser responsáveis apenas por 

parte de um produto. Nos anos 70 do século XX e reagindo a esta divisão, os jovens 

designers procuraram unir, de novo, o projeto à produção e à comercialização. 

Em meados do século XIX, alguns críticos e “designers” ingleses reagiram contra o 

Estilo Império dos interiores, que consideravam demasiado empolado. Os ambientes 

interiores europeus vinham perdendo a dignidade que possuíam na Idade Média, devido 

à vulgarização cada vez maior do mobiliário. Também Siegfried Giedeon constatou que 

um ambiente medieval parecia estar sempre arrumado, mesmo que não contivesse 

 
43 Marcus Vitruvius Pollio, foi um “famoso arquiteto do tempo do imperador romano Augusto César”. (Porto 
Editora, 2022c1) 
44 “Termo utilizado por alguns historiadores para designar o conjunto das transformações tecnológicas e 
industriais que, de forma radical, ocorreu entre cerca de 1730 e 1850 na Inglaterra, alastrando, no decurso 
do século XIX, ao continente europeu, América do Norte e Japão”. (Porto Editora, 2022d1) 
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nenhuma peça de mobiliário, expressando-se por meio das suas proporções, materiais 

e formas.  

Já no século XX, também os arquitetos e designers da Bauhaus45 compreenderam a  

falta de expressão dos ambientes, pelo que começaram a desenhar móveis de presença 

subtil, mas marcante, em ripas de madeira ou tubo metálico, articulando-se com a sua 

conceção modernista da arquitetura e dos ambientes interiores. 

Ainda antes, em Inglaterra, Henry Cole tentou, através da sua participação no Journal 

of Design (Bürdek, 2005, p. 19), entre 1848 e 1852, proporcionar ao público medidas 

educativas ao nível do projeto e da configuração da vida quotidiana. A sua 

argumentação baseava-se na orientação funcional dos objetos, à qual os elementos 

decorativos e de representação se deviam submeter. Cole incentivou também a 

realização de uma Exposição Mundial, em Londres, na qual os países participantes 

teriam a oportunidade de mostrar os seus diversos produtos. O seu propósito está 

sintetizado na frase “Aprender a ver, pela comparação” (Bürdek, 2005, p. 17), o qual foi 

retomado no século XX pelo Deutsche Werkbund46. 

No tocante às origens do Design em Portugal, já Ramalho Ortigão47 (1836 - 1915), no 

final do séc. XIX, se queixava que a conceção de mobiliário (marcenaria) era muito 

tradicional e não apresentava grandes inovações, predominando o “gosto das mobílias 

antigas” (Souto, 2015, p. 5).  

A produção de artes aplicadas ou decorativas com alguma inovação era escassa em 

Portugal. À exceção de alguns artistas, como Rafael Bordalo Pinheiro, a produção 

nacional não tinha grande destaque a nível europeu. Era pouco relevante a nível 

internacional, sendo necessária uma modernização estética e funcional dos objetos 

quotidianos.  

No início do séc. XX surge em Portugal uma burguesia industrial, que investe na 

modernização de diversos sectores, como o têxtil e outras indústrias.  

 
45 “O espírito que subjaz a esta escola de artes aplicadas [1919-1933] é a ideia que todos os objetos deferam 
ser criados Segundo uma elegância da forma submetida à função”. (Porto Editora, 2022e1) 
46 “O Deustscher Werkbund foi uma organização cultural alemã fundada em 1907 por um conjunto de 
artistas e de personalidades do meio industrial e produtivo, lideradas pelo arquiteto Muthesius, e motivadas 
pela consciência da necessidade de criação de um novo repertório figurativo para os produtos industriais”. 
(Porto Editora, 2022f1) 
47 José Duarte Ramalho Ortigão, foi um “homem de letras português, um dos vultos mais destacados da 
Geração de 70”. (Porto Editora, 2022g1) 
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No período da Implantação da República48 (1910), dá-se uma transformação e 

modernização urbana em cidades como Lisboa. Surgiram então armazéns e lojas. 

Foram também difundidas as tendências da moda parisiense. 

Durante o período da Primeira Guerra Mundial49, na qual Portugal esteve envolvido, as 

artes aplicadas ou decorativas sofreram bastantes condicionalismos. É, contudo, neste 

tempo que surgem movimentos modernistas nas Artes Visuais e na Literatura. 

A História do Design em Portugal, nomeadamente das suas origens, pode considerar-

se como um conjunto de histórias. Há que considerar que as origens do Design em 

Portugal e, posteriormente, a institucionalização da profissão e da área disciplinar, têm 

um papel fulcral na formação de uma memória cultural coletiva dos anos Novecentos, 

no país. Qualquer objeto da vida cotidiana possui uma representação cultural e não é 

apenas determinado pelas suas propriedades físicas.  

A falta de uma História do Design em Portugal está também relacionada à 

autonomização tardia no ensino universitário do Design, “no âmbito do qual, 

naturalmente, se fará a investigação histórica necessária.” (Brandão, 2000, p. 34) Esta 

pesquisa exige a reunião de vários registos em diferentes vertentes do Design.  

Quando voltam a soprar os ventos de permanente mudança, não se pretende deixar uma 

sistematização globalizante, mas tão só uma leitura impressiva, ela própria apontando já 

para um universo complexo e multifacetado, de que se fará a história do design (Brandão, 

2000, p. 34) 

As escolas direcionadas para o ensino das Artes foram criadas nas últimas décadas do 

sec. XIX.  

A Escola de Arte Aplicada de Lisboa, mais tarde designada Escola de Artes Decorativas 

António Arroio, atual Escola Artística António Arroio50, desempenhou um papel pioneiro 

no ensino do Design.  

 
48 “A República Portuguesa foi proclamada em Lisboa a 5 de outubro de 1910. Nesse dia foi organizado um 
governo provisório, que tomou o controlo da administração do país, chefiado por Teófilo Braga, um dos 
teorizadores do movimento republicano nacional. Iniciava-se um processo que culminou na implantação de 
um regime republicano, que definitivamente afastou a monarquia”. (Porto Editora, 2022h1) 
49 Primeira Guerra Mundial (1914-1918), “Em junho de 1914, o assassinato do príncipe herdeiro do trono 
austro-húngaro em Sarajevo forneceu o pretexto para um conflito que rapidamente iria tomar uma dimensão 
mundial inesperada […] mas as motivações profundas e reais do conflito ultrapassam largamente esse 
acontecimento, pois se filiam na competição entre as grandes potências que entre si rivalizavam pelo 
controle de fontes de matérias-primas e mercados e sobretudo pela alteração do mapa colonial, bem como 
na corrida aos armamentos em que estas se empenhavam”. (Porto Editora, 2022i1) 
50 A Escola Artística António Arroio é especializada no ensino artístico.  
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A escola António Arroio foi pensada para uma centena de alunos. Inspirada no modelo 

inglês e austríaco, baseado no movimento Arts and Crafts51 de William Morris52 (1834-

1896), na qual se lecionava em regime de atelier.  

Sob a influência e orientação de Frederico George (1915-1994) o ensino na António 

Arroio ganhou uma nova dinâmica nos anos 50, marcando uma viragem entre o ensino 

que conseguira, com Lino António, superar a obsoleta fratura entre artes “maiores” e 

“menores”, para um novo entendimento da componente didáctica apoiada no ensino 

oficial, que ultrapassou a tradição das artes decorativas, e colocou o enfoque na arte 

como ofício. (Souto, 2009, p. 74)  

E foi precisamente o arquiteto Frederico George53 (1915-1994), que começou, em 

Portugal, a estimular a prática profissional do Design. É por influência de Frederico 

George que Daciano da Costa54 (1930-2005) se vai tornar verdadeiramente um 

designer. 

Voltando à António Arroio, dava-se mais valor aos saberes do ofício, em detrimento da 

teoria. Nos exercícios propostos, operava-se a recuperação da base artesanal com a 

produção de objetos tradicionais.  

As disciplinas que Daciano da Costa lecionou Desenho de Observação e Ornato, 

Composição Decorativa e na Oficina de Pintura Decorativa, sempre foram  

“[…] marcadas pela experimentação dos materiais, das técnicas e dos métodos do 

desenho […] a influência e as lições de Frederico George, deram conteúdo teórico e 

prático à sistemática (obstinada) pesquisa de uma pedagogia do Design.” (Daciano 

Costa apud Souto, 2009, p. 75) 

Nos anos 50, a Revista Arquitetura assinalou o facto de não haver em Portugal escolas 

que preparavam tecnicamente, de um ponto de vista estrutural, futuros designers para 

exposições. Exaltavam o trabalho de desenhadores e pintores, que com o auxílio de 

profissionais da construção civil, conseguiram criar boas obras. 

 
51 “O moviemento Arts and Crafts surgiu em Inglaterra na segunda metade do século XIX, como reação ao 
materialismo e revivalismo formalista da época victoriana. Como alternativa, os ideólogos deste movimento 
propunham defender os saberes tradicionais e requalificar o artesanato britânico, passado para segundo 
plano com a chegada da industrialização”. (Porto Editora, 2022j1) 
52 William Morris, foi um “designer, pintor e novelista inglês”. (Porto Editora, 2022l1) 
53 Frederico Henrique George, foi um “pintor e arquiteto português […] Estudou na Escola de Belas Artes 
de Lisboa formando-se primeiro em pintura em 1937”. (Porto Editora, 2022m1) 
54 Daciano Henrique Monteiro da Costa, foi um designer português.  



Azulejaria de Maria Keil: Obra pública  

Maria Inês Manso de Oliveira Rocha   73 

As ilustrações realizadas para o Estado Novo foram a principal ocupação de pintores 

decoradores nos anos 30 e 40. Os seus trabalhos tiveram maior visibilidade em 1940, 

na Exposição do Mundo Português. 

Faltavam designers profissionais.  

Em Portugal deu-se ainda um desenvolvimento tardio das indústrias, devido a políticas 

do regime ditatorial do Estado Novo, o que atrasou o desenvolvimento e modernização  

do país e o pleno surgimento do Design. 

Na década de 60 destacaram-se iniciativas por parte do Núcleo de Arte e Arquitetura 

Industrial e do Instituto Nacional de Investigação Industrial (INII), que contribuiram para 

a afirmação “definitiva do Design como disciplina de direito próprio” (Souto, 2009, p. 77)  

Em função do enquadramento anterior, resta regressar a Maria Keil, pois a sua obra 

pública azulejar pode também ser abordada no âmbito de uma História do Design e das 

suas origens (e não apenas no âmbito da História da Arte ou da Azulejaria) - de resto, 

tal como outras atividades da autora se poderão abordar deste ponto de vista, como a 

decoração de interiores, o desenho de mobiliário ou a ilustração. No caso da sua 

cerâmica azulejar, os painéis que integra na arquitetura e no espaço público podem ser 

objeto de consideração pela História do Design, em primeiro lugar porque surgem num 

momento inicial de afirmação da profissão e disciplina do Design em Portugal, mas 

muito mais do que isso, porque esses painéis não são concebidos para uma mera 

aplicação decorativa, são “projetados” para uma integração em estreita articulação com 

a arquitetura, consideram o transeunte e os seus percursos, e promovem uma 

ambiência. Podem pois ser avaliados sob o prisma do que atualmente de designa por 

design de ambientes. A título exemplificativo, pode referir-se o cuidado com que os 

painéis que elaborou para as estações do Metropolitano de Lisboa foram concebidos, 

de modo a criar um ambiente que assegurasse a fluidez na passagem dos utentes. 

Questão de ordem já funcional, para além de meramente artística, decorativa, ou 

mesmo ambiental. Os painéis executados para as estações do Metropolitano foram 

concebidos para não causar vertigens ou excessiva atenção aos motivos artísticos, 

permitindo uma deslocação fluida pelos átrios, escadarias e túneis. Verifica-se “a 

ausência de elementos figurativos que comprometessem a atenção dos utentes e 

pudessem ser suscetíveis de causar acidentes” (Pais, 2014, p. 57). 
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E estas são preocupações do Design, apesar de Maria Keil não se considerar uma 

designer, mas uma operária das artes. A autora mostrou-se, contudo, muito sensível 

para aqueles aspetos, preocupando-se com os utentes e transeuntes.  

3.3. REFERÊNCIAS NO IMAGINÁRIO DE MARIA KEIL 

Antes de prosseguir relativamente ao imaginário da artista, é importante voltar a referir 

Keil do Amaral, que foi uma importante referência na sua obra, bem como vários outros 

dos seus pares. A maneira de pensar de Keil do Amaral, bem como de outros arquitetos, 

artistas e emergentes designers, procurava articular a tradição com a modernidade na 

Arquitetura. 

Apesar de ser, ou não, uma ideia consciente em Keil, o que concluímos foi que os valores 

da tradição não surgem por via de uma vontade estética ou estilística, mas sim numa 

lógica racional de validação e integração do conhecimento tradicional aplicado a um 

pensamento moderno. No fundo, o que Keil faz é adoptar do conhecimento tradicional, 

dos seus sistemas, soluções simples que se mantenham actuais enquanto resposta 

técnica eficaz aos problemas a resolver. (Antunes, 2018, p. 116) 

Com a aproximação ao trabalho do seu marido e pares, destaca-se a influência da 

Arquitetura articulada com outras Artes, que a artista conseguiu analisar de uma forma 

pessoal, recorrendo a linguagens oriundas da tradição, mas igualmente a linguagens 

modernas. E se Keil do Amaral se destacou como uma das principais figuras do 

modernismo em Portugal, Maria Keil contribuiu, fundamentalmente, para a introdução 

do modernismo na azulejaria portuguesa. 

Maria do Carmo, mais conhecida pelo seu pseudónimo Mariac Dimbla55, escreveu na 

revista Modas e Bordados um pequeno texto, no qual abordou a maneira como Maria 

Keil ligou a tradição e a modernidade nos seus trabalhos: ““estamos em presença de 

uma arte nova dentro do tradicionalismo português e parece-nos que com ela uma nova 

época surgiu””. (apud Mantas, 2012a, p. 339) 

Adquiriu a geometrização e as regras matemáticas por via da Arquitetura e, certamente, 

também por via das Artes Plásticas. 

Muitos dos painéis de azulejos da artista têm um carácter abstrato, de cariz geométrico 

simples e moderno, com recurso a quadrados, círculos, retângulos e hexágonos, peças 

 
55 Maria do Carmo Dias Monteiro de Barros de Lacerda, dados biográficos e datas de Nascimento e morte 
não encontrados.  
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que dão a ilusão de tridimensionalidade, com cores lisas, linhas retas, verticais e 

horizontais e recurso a padronagens. A diversidade nas formas geométricas remetem 

tanto para a azulejaria Andaluza do século XVI, como para a abstração geométrica de 

algumas correntes da arte moderna, de Josef Albers56 (1888- 1976) à arte concretista e 

neo-concretista brasileira e também à Op Art.  

Na obra de Josef Alberts, podemos observar um limite no seu pensamento plástico. A 

partir de 1948, fixa-se no tema Homenagem ao Quadrado (Ilustração 25), utilizando 

quadrados de várias cores organizados com rigor matemático, articulando assim, 

elementos iniciais da linguagem plástica, como a forma e a cor. 

Aparentemente a atitude exploratória de Josef Albers reflecte uma «repetição», com 

«variações» que se podem relacionar com a forte «sedentarização» dos saberes, 

metaforicamente, «cidades muralhadas» que em princípio darão lugar a imensos silos 

de informações altamente especializadas, e estabilizadas, gerando uma tensão 

dinâmica, entre a «sedentarização» e a turbulência «nomadizante». O artista constata 

que a maneira de não estiolar e sobreviver à solidão inerente à condição de indivíduo 

criador, está associada à virtualidade de uma qualquer «paisagem primordial», intocada, 

sempre idealizada, na qual nos projectamos, propondo navegações por constelações 

disciplinares, uma espécie de incursões, por vastos e insuspeitados horizontes poéticos, 

que «contaminam» o silêncio do olhar analítico, fragmentado, através do poder das 

vivências, assinaladas no corpo que recebe em si o chamamento da vida. (Ferrão, 2007, 

p. 22) 

 
Ilustração 25 - Josef Albers, Homage to the Square (Ferrão, 2007, p. 22) 

 
Conceção geométrica e abtrata da Arte que as outras correntes artísticas referidas 

abririam para horizontes de maior dinamismo visual. 

Maria Keil não queria, contudo, ser associada a qualquer movimento artístico, mesmo 

estando igualmente próxima do Neorrealismo: “No plano das artes, Maria Keil ainda que 

 
56 Josef Albers foi um artista e professor.  
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recusasse ser associada a qualquer movimento artístico, esteve muito próxima do neo-

realismo.” (Mantas, 2012a, p. 17)  

Por esta via, próxima do Neorrealismo, mas também da padronagem geométrica, numa 

união de linguagens, Maria Keil representou no seu painel O Mar57 (Ilustração 26), de 

1956-1958, a vida do quotidiano alusiva aos pescadores, representando barcos e um 

pescador com uma criança ao colo e um barco na mão em alusão à Lisboa ribeirinha. 

Painel de azulejos policromos, com uma dinâmica geometrizante e plasticidade notáveis. 

Composição alusiva ao mar, com a representação de conchas e búzios, barcos e, em 

grande plano, a figura de um pescador com menino ao colo. O painel integra numa 

simbiose perfeita o muro e a escada que o atravessa diagonalmente. É considerada uma 

obra de referência na reintegração moderna do azulejo no meio urbano. (Antunes, 2020) 

 

 
Ilustração 26 - Maria Keil, painel de azulejo O Mar, Avenida Infante Santo, Lisboa, 1956-1958 (Ilustração nossa, 2021) 

 
Conforme exemplifica muito bem o painel O Mar, a linha e o traço, geométricos e 

figurativos, são os elementos que permitem identificar a criação, e que ligam o trabalho 

de Maria Keil, independentemente das técnicas usadas ou mesmo dos materiais. 

Já na década de 1980, Maria Keil realizou ainda alguns painéis figurativos em azulejo, 

mais pessoais, para casas particulares que contêm alguns elementos oníricos 

(Ilustrações 11 e 12) “Nos trabalhos figurativos, a autora fez uso desta sua capacidade, 

 
57 Analisamos esta obra em detalhe no capítulo 4. 
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trabalhando os planos e as escalas para introduzir o elemento irreal, por vezes onírico.” 

(Mantas, 2012a, p. 19) 
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4. OBRA PÚBLICA AZULEJAR EM ANÁLISE 

4.1. INVENTÁRIO E SELEÇÃO 

A obra pública em azulejo de Maria Keil é bastante significativa em termos de 

quantidade. Nos subcapítulos seguintes abordaremos em detalhe parte dessa obra. 

Optou-se pela seleção de algumas obras qualitativamente significativas – enquanto 

casos de estudo – para esta investigação e dissertação, na qual se pretende ultrapassar 

uma visão e análise estritamente artística da obra da autora, propondo também uma 

consideração sob o ponto de vista da área disciplinar do Design, como contributo para 

uma historiografia sobre a autora, e também como um pequeno contributo para uma 

História do Design em Portugal.  

Ainda assim, enquanto contextualização à seleção de obras efetuada, para que esta 

não resulte desenquadrada, para além do que se escreveu nos capítulos 2. e 3., 

procedeu-se a um inventário de obras azulejares de Maria Keil, tanto públicas como 

privadas (Anexo A)58.  

As obras públicas selecionadas, a abordar seguidamente, são o painel O Mar, localizado 

na Avenida Infante Santo em Lisboa, elaborado entre 1956 e 1958, e os painéis para as 

estações do Metropolitano de Lisboa, Restauradores, de 1958, e São Sebastião, cujos 

painéis originais, de 1958, deram lugar aos atuais, inaugurados em 2009 – São 

Sebastião I – que se analisam em detalhe.  

Relativamente às estações do Metropolitano de Lisboa, para as quais Maria Keil 

trabalhou abundantemente (outros painéis, de outras estações poderiam ter sido 

escolhidos), optou-se pela análise dos painéis para aquelas duas estações por se 

tratarem de produções distanciadas no tempo; o primeiro conjunto, exemplar na sua 

produção para as estações inauguradas em 1959 e o segundo como corolário da sua 

produção. Em todo o caso, não deixamos de elaborar, antes de passarmos à análise 

destes dois conjuntos, uma introdução geral à sua produção para as estações do 

Metropolitano.  

Os três conjuntos de painéis selecionados, são também representativos daquilo que 

queremos analisar. Fazemos para cada conjunto uma breve abordagem histórica (com 

 
58 Devido à sua extensão, optou-se pela colocação do inventário como anexo à dissertação, e não integrado 
neste subcapítulo, de modo a não ficar perturbada a leitura da dissertação.  
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o propósito de situar cada uma dessas obras, uma análise visual e compositiva, assim 

como uma análise ambiental e funcional, dando portanto atenção à sua integração e 

articulação com a arquitetura e com o espaço de circulação dos transeuntes ou utentes, 

ou seja numa aproximação a estas suas obras enquanto “design de ambientes”. 

4.2. PAINEL O MAR, AVENIDA INFANTE SANTO, LISBOA, 1956-58 

4.2.1. BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

A construção da Avenida Infante Santo, no bairro da Pampulha, em Lisboa, integrou 

revestimentos representativos da história da cerâmica azulejar contemporânea em 

Portugal, realizados por um conjunto significativo de artistas.  

Os primeiros quatro painéis de azulejo, que foram inaugurados em 1959, foram 

concebidos por Rolando Sá Nogueira59, Maria Keil, Alice Jorge, em parceria com Júlio 

Pomar, e Carlos Botelho e fazem parte de um conjunto habitacional formado por cinco 

blocos perpendiculares à avenida, projetados pelos arquitetos João Abel Manta, Hêrnani 

Gandra60 (1914-1988) e A. José Pessoa61 (1919-1985), os quais integram os princípios 

da Carta de Atenas62 e o Movimento Moderno Internacional. Nos anos 1990, Eduardo 

Nery63 foi o autor de um revestimento em placas cerâmicas (Ilustração 27) que veio 

juntar-se aos quatro primeiros painéis, tal como estes integrando o acesso aos blocos 

de apartamentos, e posteriormente, entre os anos 2000-2003, projetou o revestimento 

do viaduto da referida avenida, que tinha sido construído na década de 1950.  

 
59 Rolando Augusto Bebiano Vitorino Dantas Pereira de Sá Nogueira, foi um “artísta plástico […] Depois de 
ter desistido do curso de Arquitetura, ingressou no curso de Pintura em 1946, na Escola de Belas-Artes de 
Lisboa. […] Acompanhando as intenções sociais dos neorrealistas, Sá Nogueira é um dos primeiros a 
acrescentarem à temática destes artistas um sentido intimista, no registo das ações quotidianas dos 
pequeno-burgueses.” (Porto Editora, 2022n1) 
60 Hernâni Guimarães Gandra, foi um arquitecto português. 
61 A. José Pessoa, foi um arquiteto português. 
62 “A Carta de Atenas é um documento de compromisso, datado de 1933, redigido e assinado por grandes 
arquitetos e urbanistas internacionais do início do século XX, entre os quais se destaca Le Corbusier”. 
(Porto Editora, 2022o1) 
63 Eduardo José Nery de Oliveira, foi um “pintor português […] diplomou-se na Escola Superior de Belas-
Artes de Lisboa. É considerado um artista da terceira geração do modernismo português. A partir de 1966, 
passou a dedicar-se à arquitetura e ao espaço urbano” (Porto Editora, 2022p1) 
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Ilustração 27 - Eduardo Nery, painel de azulejo, Avenida Infante Santo, Lisboa, 1994 (Ilustração nossa, 2021) 

 
Estas intervenções azulejares na Avenida Infante Santo, são representativas da 

renovação na azulejaria em Portugal, ocorrida a partir de meados do século XX (com 

ecos até ao século XXI), e da sua integração no espaço público e articulação com a 

arquitetura. 

A integração de obras de arte na arquitetura, iniciada no início da década de 1940, foi 

uma influência da designada síntese das artes, conceito veiculado pelo movimento 

moderno Internacional que permitia uma forma mais estreita de articulação entre artistas 

e arquitetos, e para o qual muito terá contribuído o conhecimento da incorporação do 

azulejo em edifícios modernos brasileiros [...] (Almeida, 2017, p. 179)  

A inauguração, em 2003, do revestimento em azulejo do viaduto da Avenida Infante 

Santo, projetado por Eduardo Nery, e o painel do artista urbano Add Fuel / Diogo 

Machado64 (1980-) de 2017, encerraram (por ora) um ciclo de intervenções em azulejo 

naquela avenida, que teve o seu início nos anos 1950, no contexto de uma época 

 
64 Diogo Machado, formou-se em Design Gráfico. 
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fundamental para a afirmação da cerâmica de autor, principalmente como parte das 

novas construções habitacionais, estruturas viárias e equipamentos urbanos. 

A integração de obras arte no espaço público possibilitou uma forma mais íntima de 

colaboração entre artistas e arquitetos, para a qual muito contribuiu o conhecimento 

obtido através da incorporação do azulejo em edifícios modernos, inicialmente realizada 

por autores brasileiros, conforme enunciámos no capítulo 3.  

Em Julho de 1957, a Comissão de Arte da Câmara Municipal de Lisboa aprovou as 

maquetas dos quatro primeiros painéis de azulejo para os blocos habitacionais da 

Infante Santo, cuja realização se iniciou em 1958 na Fábrica de Cerâmica Viúva Lamego 

e na Fábrica Sant'Anna. 

Os painéis foram aplicados em 1959 nos muros que ladeiam as escadarias de acesso 

aos edifícios, marcando a entrada de cada unidade e funcionando, cada um deles, 

“como uma unidade de leitura autónoma, de formato retangular”. (Almeida, 2017, p. 180) 

É assim que o azulejo tem hipótese de se mostrar publicamente como registo moderno, 

como demonstra o caso aqui em abordagem.  

Quanto a Maria Keil, anteriormente, já tinha desenvolvido trabalhos consistentes na área 

da azulejaria, mas muitos outros estavam ainda por realizar. Os outros artistas, apesar 

de terem realizado alguns trabalhos em azulejaria, ficaram mais associados á pintura.  

Quanto a estes, cada um teve a oportunidade de desenhar composições azulejares para 

uma das paredes dos blocos habitacionais, marcando assim a entrada para cada 

edifício, cada composição revelando uma identidade e expressão próprias. 

Carlos Botelho, sendo o artista mais velho dos cinco, e o que tinha menos experiência 

no que toca à criação de painéis de azulejos, optou por se focar nos ritmos simples e na 

justaposição de planos, “[...] aludindo à memória das arquiteturas de um núcleo urbano 

tradicional” (Almeida, 2017, p. 180), com casas, campanários, igrejas, velas de barcos. 

A composição é dominada por cores homogéneas e é composta por desenhos verticais 

e horizontais, sendo quebrada, tal como nos restantes painéis, pela escadaria oblíqua. 

O painel reflete as temáticas da sua pintura, que foram a cidade de Lisboa e a 

geometrização (Ilustração 28). 
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Ilustração 28 – Carlos Botelho, painel de azulejo Cidade Colorida, Avenida Infante Santo, Lisboa, 1956 (Ilustração nossa, 2021) 

 
Alice Jorge e Júlio Pomar, então um jovem casal, representaram um esquema 

compositivo diferente, ou seja, “as figuras, típicas dos bairros populares de Lisboa 

(crianças a brincar, almocreve, varinas, vendedores de castanhas, raparigas à janela, 

peixeira” (Almeida, 2017, p. 181) dispõem de molduras ou fundos  constituídos pela 

repetição de azulejos, “subvertendo, no entanto, a suposta rigidez destas “molduras” 

existem, por vezes, figuras como as das crianças ou do almocreve, que avançam para 

dentro dos emolduramentos quebrando a rigidez das transições entre as cenas.” 

(Almeida, 2017, p. 181).  

Rolando Sá Nogueira, sendo um artista jovem, realizou o último painel para este 

primeiro conjunto de obras da Avenida Infante Santo (Ilustração 29) À semelhança dos 

outros quatro painéis, a cidade de Lisboa está muito presente na sua composição. O 

autor representa a zona de cais, “privilegiando a figuração popular da zona ribeirinha 

com rapazes e pescadores” (Almeida, 2017, p. 183). Este painel transmite uma 

sensação de dinamismo através da representação da água com recurso ao cruzamento 

de linhas ondulantes, insinuando movimento, e com “as figuras circunscritas em 

reservas planas definidas pela cor forte ou pela textura gráfica” (Henriques, 2000, p. 75). 
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Está presente, nestes painéis azulejares, a cidade, entre a arquitetura e a paisagem, 

com o rio e os seus habitantes, com a sua vida e trabalho, sendo que uma atitude 

neorrealista está presente como “marca de contemporaneidade” (Henriques, 2000, p. 

75). 

 
Ilustração 29 - Rolando Sá Nogueira, painel de azulejo, Avenida Infante Santo, Lisboa, 1959 (Ilustração nossa, 2021) 

 

4.2.2. ANÁLISE VISUAL E COMPOSITIVA 

O painel O Mar de Maria Keil é alusivo ao mar, figurando barcos, conchas e búzios, e 

destacado um pescador com um menino ao colo.  

As figurações integram-se numa dinâmica de padronagem e abstracionismo 

geométrico, assim como a escadaria que atravessa o painel diagonalmente. Tudo se 

insere numa malha de triângulos com vários tamanhos (Ilustração 30 e 31).   

Maria Keil, desenha os projectos a partir da quadrícula do azulejo inscrita no papel, 

método que, parecendo irrelevante, é da maior importância para o resultado final do 

trabalho (Henriques, 2000, p. 75). 
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Ilustração 30  - Maria Keil, painel de azulejo O Mar, Avenida Infante Santo, Lisboa, 1956 - 1958 (Ilustração nossa, 2021) 

 
 
 

 
Ilustração 31 - Maria Keil, painel de azulejo O Mar, Avenida Infante Santo, pormenor, Lisboa, 1956-1958 (Ilustração nossa, 2021) 

 
A integração da escadaria (Ilustração 30 e 32) é reveladora da sua atenção à 

arquitetura. Maria Keil liga a arquitetura com a arte azulejar, e um exemplo claro desta 

articulação é o seu painel. “[…] a forte presença da arquitetura e do urbanismo no meio 

em que se movimentava, despertou em Maria um interesse especial por estas áreas.” 

(Mantas, 2012a, p. 307) 
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Ilustração 32 - Maria Keil, painel de azulejo O Mar, Avenida Infante Santo, pormenor, Lisboa, 1956-1958 (Ilustração nossa, 2021) 

 
Ademais, como referiamos, no painel a autora relaciona a figuração com o padrão 

geométrico, valorizando a riqueza do azulejo em padrão, que foi desprezado por ser 

considerado arte menor. Maria Keil trabalhou desenhando padrões com várias cores, 

escalas, dimensões e disposições. E assim criou dinâmica no painel. A figuração foi-se 

articulando com o padrão, numa relação de equilíbrio entre ambos. 

O módulo vem de um estudo temático inicialmente realizado pela artista, dedicado aos 

operários da construção civil (Ilustração 33), e não ao mar, e manteve-se nesta segunda 

opção, mas os operários foram substituídos por barcos e pelo pescador que transporta 

a criança ao colo, com um barco na outra mão, aludindo também à Lisboa ribeirinha. É 

igualmente de notar a semelhança entre a figura do pescador e a figura feminina 

presente no painel Mulher, realizado pela autora em 1955. A paleta cromática sofreu 

igualmente mudanças em relação à primeira opção, sendo reduzida a tons de verde, 

azul e violeta, cortados por preto e branco. 



Azulejaria de Maria Keil: Obra pública  

Maria Inês Manso de Oliveira Rocha   87 

 
Ilustração 33 - Maria Keil, estudo em guache para painel de azulejo Operários, Lisboa (Keil, 2008, p. 16) 

 
Por outro lado, num estudo intermédio, a autora substituiu os operários apenas por 

barcos, excluindo todas as figuras humanas, mas manteve as cores iniciais (Ilustração 

34) 

 
Ilustração 34 - Maria Keil, estudo para painel de azulejo O Mar, Lisboa, 1956-1958 (Keil, 1956-1958) 

 
Nestes estudos e no painel final, Keil atribuiu o mesmo valor ao padrão e à figuração, 

não dando ênfase a nenhuma das componentes, o que, na   verdade, se trata de um 

reconhecimento do azulejo padrão. Tratou-se igualmente de um modo de afirmar a 

importância da azulejaria como arte autónoma, com características distintas das da 

pintura, o que invalidava a utilização da placa cerâmica como mero suporte da pintura, 

fazendo parte integrante da estrutura compositiva.  
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Ao longo do seu percurso na azulejaria, Maria Keil conseguiu sempre equiparar o padrão 

à figuração de diversos modos, mesmo quando autonomizou a figuração, ao inscrever 

esta num fundo liso que a delimitava, como encontramos no painel do refeitório da União 

Eléctrica Portuguesa (UEP) de 1945. No painel da Avenida Infante Santo, o padrão 

integra-se na figuração, ou vice-versa, o que é mais óbvio no exemplo das velas 

triangulares dos barcos e da camisola do pescador, que são exemplos da 

desmultiplicação formal do padrão. Encontramos também, na sua obra, outros exemplos 

de figuração que aparecem em articulação com o padrão, numa relação em que 

sobressaem quer o equilíbrio, quer a independência.  

É de notar também que, apesar de o painel da Infante Santo ter sido criado para ser 

observado de diversas perspetivas, a disposição frontal do pescador na base da 

escadaria confere primazia à observação de frente. 

Na sua pesquisa, Maria Keil desenhava e redesenhava esquemas de revestimentos 

com azulejo, em papel quadriculado, concebendo-os a partir de padrões aos quais 

mudava as cores, a escala e a disposição. Assim, trabalhava no sentido de animar as 

superfícies parietais, criando painéis que se distanciam do azulejo de padrão 

convencional pela sua diversidade, ritmo e especificidade.  

O método de Maria Keil para desenhar os seus estudos ou projetos é determinante no 

resultado final da obra e mostra que a autora se coloca perante a condicionante inicial 

de um painel de azulejo, isto é, a placa de cerâmica quadrada a partir da qual se 

desenvolve a superfície compositiva.   

As combinatórias desenvolvidas por Maria Keil têm sempre como ponto de partida uma 

lógica de padrão: a justaposição de azulejos desenha o motivo padronado, pelo que é 

necessário que o mesmo possua formas constantes, bem como a capacidade de estas 

se ligarem entre si, para assegurar a continuidade visual do painel.  

Quanto à integração da escadaria no painel O Mar, o seu desenho diagonal é 

contrariado pelas tensões existentes entre as grandes linhas oblíquas do painel, mas 

estas equilibram-se justamente por serem opostas – por se cruzarem – e sobretudo pela 

importância visual da figura do pescador, cuja verticalidade confere expressividade ao 

lançamento da rampa, o que evidencia o facto de o efeito final ter sido pensado com o 

objetivo de realçar a leitura frontal da composição.  
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Podemos ainda encontrar no painel um sentimento “castiço”, pela evocação lírica e 

abstrata do espaço citadino e do rio assim criados, onde se vislumbram os barcos à 

distância, bem como o pescador. Esta última figura alcançou, devido à sua escala, 

frontalidade e silêncio, numa expressão “quase épica” que ultrapassa a simples 

referência à faina do povo. 

4.2.3. ANÁLISE AMBIENTAL E FUNCIONAL: INTEGRAÇÃO NA 

ARQUITETURA 

Conforme já indiciámos, Maria Keil analisa as singularidades do suporte arquitetónico: 

a parede onde insere o revestimento azulejar e a escadaria, por exemplo, de modo a 

suavizar guarda e o corrimão (Ilustração 35).  

 

 
Ilustração 35 - Maria Keil, painel de azulejo O Mar, Avenida Infante Santo, pormenor, Lisboa, 1956-1958 (Ilustração nossa, 2021) 

 
Constata-se uma preocupação em incluir o material cerâmico no equipamento urbano. 

Isto possibilitou à artista entender as necessidades do local e a sua tipologia, bem como 

entender o quotidiano de quem lá vive. Apesar de ter realizado este revestimento para 

dialogar com os moradores, que sobem e descem a escadaria, e com os transeuntes, 

que se deslocam nos passeios da avenida, pode observar-se que o painel não foi 

pensado para dialogar com quem circulava de automóvel ou transportes pela estrada. 
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Apesar da autora não ter sido arquiteta, o facto é que foi adquirindo uma perspetiva 

arquitetónica e ambiental da azulejaria, assumindo-a como arte integrada, o que de 

modo nenhum significava que a desvalorizasse face à arquitetura; pelo contrário, a 

autora reconhecia haver uma relação íntima entre as duas disciplinas, que podia ser 

benéfica para ambas, e assim igualmente para os moradores e transeuntes. O painel 

que concebeu para a Avenida Infante Santo é um exemplo claro da consideração destas 

relações, à qual não é certamente alheia a estreita conexão entre padrão e figuração no 

labor compositivo, conforme analisámos, nem a motivação em contrariar o preconceito 

existente contra a azulejaria, muitas vezes desprezada como arte menor ou como mera 

decoração. Pelo contrário, a autora dedicou-se a estudá-la com o objetivo de demonstrar 

a sua plena riqueza: na composição que respeita a quadricula azulejar onde se insere, 

no espaço onde está integrada, gerando uma ambiência e ritmos de passagem, ou seja 

na consideração por quem habita e por quem passa. 

Maria Keil apercebeu-se do desafio que a solução tipológica usada nos edifícios da 

Avenida Infante Santo levantava, para uma intervenção no seu exterior, pois era muito 

diferente da maioria das tipologias dos espaços interiores fechados, uma vez que nos 

espaços públicos urbanos as pessoas circulavam apressadamente, tal como acontecia 

igualmente nos espaços (interiores) do Metropolitano, pelo que decidiu aplicar o azulejo 

como envolvência, tendo como ponto de partida que este material, mais do que ser visto, 

deve ser sentido. Tendo em mente a ideia de que a padronagem é uma unidade que 

permite cobrir superfícies das mais diversas dimensões, a artista concebeu 

composições que se iam desenvolvendo ao longo das paredes, sem necessitarem da 

contemplação atenta dos espetadores para existir; aliás, eram concebidas para serem 

percecionadas de forma fluída, envolvidas em brilho, luz, cor e numa sucessão de 

formas colocadas de modo criterioso no espaço, de acordo com uma métrica pensada 

para criar acelerações ou pausas graduais, à medida que o transeunte as ia 

visualizando, como se verifica relativamente ao painel em consideração (Ilustração 36). 
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Ilustração 36 - Maria Keil, painel de azulejo O Mar, Lisboa, 1956-1958 (Ilustração nossa, 2021) 

 
De resto, esta visão inteligente de Maria Keil, ao optar pelas potencialidades do azulejo, 

já tinha sido encontrada nas soluções de padronagem monumental do século XVII, ou 

na construção da Baixa Pombalina após o terramoto de 1755, situação em que o azulejo 

padrão foi utilizado para guarnecer as então novas edificações. Contudo, esta 

reminiscência histórica não explica por completo as opções de Maria Keil, já que a 

autora criou um novo conhecimento do azulejo, ao observar detalhadamente a cidade, 

atenta à sua aplicação nas fachadas, ao delineamento dos contornos dos vãos com 

cercadura, às superfícies monumentais cobertas a azulejo, caracterizadas pelo luxo, 

brilho e cor, mas já com uma visão plenamente moderna, mostrando-se igualmente 

atenta à utilização da placa de barro colorida e vidrada, que era um material pobre até 

que os portugueses a transformaram numa  arte nobre. 
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4.3. INTRODUÇÃO À ANÁLISE DAS ESTAÇÕES PARA O METROPOLITANO DE 

LISBOA 

Os revestimentos em azulejo que Maria Keil executou para as superfícies interiores das 

estações do Metropolitano de Lisboa, constituem o seu mais importante trabalho e, num 

momento inicial (estações inauguradas em 1959), foram preparados pela autora ao 

mesmo tempo que realizava o painel de azulejo da Avenida Infante Santo, bem como 

os de edifícios dos Olivais Norte, também em Lisboa.  

As obras de construção do Metropolitano de Lisboa iniciaram-se a 7 de agosto de 1955 

e quatro anos depois, a 29 de dezembro de 1959, o novo sistema de transportes 

públicos da cidade foi inaugurado. Nessa altura, a rede do Metro era formada por uma 

linha em Y, composta por um troço comum, com início na estação dos Restauradores, 

que ia até à Rotunda (atual estação do Marquês de Pombal), onde se dividia em duas 

linhas distintas, uma em direção a Sete Rios (atual estação do Jardim Zoológico) e a 

outra a Entre Campos. Na época da inauguração, a rede do Metropolitano de Lisboa era 

constituída por 11 estações e 6,5 km de rede. Numa segunda fase de construção, 

realizada entre 1963 e 1972, foram acrescentadas 9 novas estações, entre o Rossio e 

Alvalade, para as quais Maria Keil também contribuiu com revestimentos azulejares. 

O arquiteto Francisco Keil do Amaral foi o autor do projeto da estação-tipo, mas 

limitações orçamentais contribuíram para a exiguidade dos espaços, compostos por 

dois átrios conectados ao cais através de escadarias. O cais tinha paredes baixas 

cobertas por uma abóbada. Keil do Amaral, consciente da monotonia e da 

desumanização arquitetónica, resultantes do recurso a uma estação-tipo, optou pela 

criação de um projeto decorativo de modo a conferir identidade e animação a espaços 

escuros e estreitos. Infelizmente, não havia recursos financeiros para realizar esta 

componente do projeto, o que muito entristecia o arquiteto, que pediu ajuda à esposa, 

Maria Keil. Esta sugeriu-lhe o recurso ao azulejo de padrão, por se tratar de um material 

resistente, lavável e de baixo custo. A autora iniciou, deste modo, o seu mais ambicioso 

trabalho na área da azulejaria, que acompanhou a extensão da rede do Metropolitano 

ao longo de, pelo menos, vinte anos. 

Maria Keil relatou, por diversas vezes, a história deste projeto, decisivo não só para o 

Metropolitano de Lisboa, que desta forma aumentou o seu valor artístico e patrimonial, 

como também para a Arte em Portugal, em geral, e, em particular, como temos vindo a 

observar, para a Arquitetura e para o Design.  
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Na época, surgiu no mercado um tipo de revestimento designado por “evinel”, composto 

por pequenos quadrados vidrados, mas Maria Keil e o marido consideraram que este 

material “era uma desgraça” (Mantas, 2012a, p. 291), tendo optado por contactar os 

responsáveis pela fábrica Viúva Lamego, que apenas trabalhavam no setor do azulejo 

industrial e, como tal, ““ficaram muito contentes. Desatámos a pôr azulejo e foi uma 

sorte. É nosso, é lavável, é duradouro, pode dar-se a cor que se quer e é muito barato”” 

(Maria Keil apud Mantas, 2012a, p. 291). 

Maria Keil projetou, inicialmente, o revestimento parietal dos átrios e das escadarias de 

acesso ao cais das estações da rede do Metropolitano, à exceção da estação Avenida, 

com revestimentos da autoria de Rogério Ribeiro, de acordo com a sugestão da própria 

autora. A colaboração com o Metropolitano de Lisboa foi realizada, segundo a autora, 

““por amor à arte [e] por amor ao arquiteto”” (Maria Keil apud Mantas, 2012a, p. 291) 

tendo sido efetuada, por isso, a título gratuito: ““Eu e o meu marido trabalhávamos muito 

“de borla” por amor à arte [...] O trabalho dos painéis de azulejo para o Metropolitano, 

por exemplo, não foi pago. E eram dezanove estações!””65 (Maria Keil apud Mantas, 

2012a, p. 291)  

De acordo com uma diretiva imposta por instâncias superiores, os painéis do 

Metropolitano não deviam conter elementos figurativos, pois estes poderiam causar 

perturbações em locais por onde circulam diariamente milhares de passageiros, 

sobretudo nas escadarias. Maria Keil concebeu, então, criações maioritariamente 

abstratas que vão fluindo ao longo das paredes, não exigindo a atenção excessiva dos 

utentes observadores, mas ainda assim marcando a sua presença, gerando emoções 

estéticas subtis, através da sua cor, brilho e modulação. 

Nas dez estações em que interveio no início da sua colaboração com o Metropolitano 

de Lisboa, Maria Keil baseou as suas obras num único princípio, o da criação de um 

padrão aplicado com variações de combinação, proporção e cor, e de modo a obter 

soluções diferentes para cada estação. O trabalho da autora consistiu em ““revestir 

paredes com 40, 50 metros, cada estação com um motivo bem diferente, estudar 

aqueles padrões de maneira a gerar conjuntos com ritmo, originais””. (Maria Keil apud 

Mantas, 2012a, p. 292) 

 
65 Maria Keil refere-se ao conjunto das estações inauguradas em 1959 e entre 1963 e 1972. 
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Na verdade, este processo não constituiu uma novidade na obra de Maria Keil, no 

entanto tratou-se de um trabalho realizado a uma escala muito maior e no qual a 

figuração não devia ser incluída, como aconteceu no painel da Avenida Infante Santo.  

A autora realizou os painéis em estreita colaboração com os trabalhadores da fábrica 

Viúva Lamego, na qual não eram produzidos painéis novos, pois apenas trabalhavam 

para azulejaria antiga no restauro de painéis. Nas palavras de Maria Keil: ““Foi um 

trabalho lindíssimo, que me ajudou tanto!!! Na fábrica havia técnicas esquecidas que 

nunca mais tinham sido usadas. Era só o azulejo tradicional. [...] Uma alegria naquela 

fábrica! Ainda hoje se fala!””. (Maria Keil apud Mantas, 2012a, p. 292) 

Na primeira fase de construção do Metropolitano de Lisboa, entre 1955 e 1959, a autora 

projetou os revestimentos das estações dos Restauradores, Rotunda, Parque, São 

Sebastião, Palhavã, Sete Rios, Picoas, Saldanha, Campo Pequeno e Entrecampos, os 

quais foram danificados ou mesmo, parcial ou totalmente, destruídos na década de 1970 

ou, mais recentemente, nos anos 1990, durante as obras de renovação das estações 

da rede, nomeadamente, os dos Restauradores, São Sebastião e Saldanha, facto que 

se deveu ao desconhecimento do trabalho de Maria Keil ou a incúria. Ao partir-se do 

pressuposto de que se tratava de mero azulejo de padrão, deduziu-se que preservar um 

exemplar do mesmo bastava para manter viva a recordação da obra. 

Na segunda fase de construção do Metropolitano de Lisboa, entre 1963 e 1972, foram 

construídas novas estações, Rossio, Anjos, Alvalade, Socorro, Intendente, Arroios, 

Alameda, Areeiro e Roma. 

É de frisar que embora o ponto de partida de Maria Keil seja o azulejo padrão, o trabalho 

de azulejaria desta autora caracteriza-se pela diversidade que vai desenvolvendo, ao 

nível das formas, cores e dimensões, o que lhe confere complexidade, ritmo, vibração 

e criatividade únicas. 

Numa entrevista dada a Maria Manuela d’Oliveira Martins66, mencionou acerca do 

azulejo que: 

“O azulejo para mim é, antes de tudo, um material de revestimento usado na arquitetura. 

Isso confere lhe logo o rótulo de utilitário, portanto de Arte Menor, para muita gente. O 

azulejo é essencialmente uma presença, um brilho. Liso o trabalhado, de extrema 

 
66 Maria Manuela d’Oliveira Martins, dados biográficos e data de nascimento e morte não encontrados.  
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simplicidade ou de extrema riqueza, é sempre perturbante. Para mim, o bom azulejo é 

uma grande Arte difícil.” (Maria Keil apud Blogazlab, 2017)  

No Museu Nacional do Azulejo encontramos um espólio fundamental de Maria Keil, no 

qual está documentada a execução do seu trabalho para o Metropolitano de Lisboa. 

4.4. PAINÉIS DA ESTAÇÃO RESTAURADORES, METROPOLITANO DE 

LISBOA, 1959 

4.4.1. BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Conforme se mencionou em 4.3, entre 1955 e 1959, durante a primeira fase da 

construção do Metropolitano de Lisboa, Maria Keil projetou os revestimentos em azulejo 

das estações dos Restauradores, Rotunda, Parque, São Sebastião, Palhavã, Sete Rios, 

Picoas, Saldanha, Campo Pequeno e Entrecampos, sendo que algumas destas obras 

foram destruídas, total ou parcialmente, nos anos 1970 e também, mais recentemente, 

na década de 1990, durante as obras de renovação das estações, nomeadamente as 

dos Restauradores, São Sebastião e Saldanha. A destruição destes painéis terá sido 

causada pela ignorância relativamente à essência do trabalho da autora, isto é, partiu-

se do princípio de que, tratando-se de azulejo de padrão, bastava preservar um 

exemplar do mesmo para reter a memória da composição artística. Contudo, todas as 

referidas obras de azulejaria de Maria Keil, ainda que partindo do padrão, não se 

constituem exclusivamente como azulejo de padrão, devido à diversidade de variações 

formais, dimensionais e cromáticas, exploradas pela autora, tendo como ponto de 

partida um módulo inicial, a partir do qual desenvolve criações de grande complexidade 

e criatividade.  

Na sequência das obras de ampliação de que foi objeto em 1977, e, principalmente, 

devido à remodelação aí efetuada nos anos 1990, a estação dos Restauradores sofreu 

grandes alterações; inicialmente, os átrios e escadarias mostravam azulejos de Maria 

Keil, que se perderam. Hoje em dia, para além do trabalho de Maria Keil, esta estação 

inclui também uma intervenção de Nadir Afonso67 (1920-2013), nomeadamente no cais 

de embarque, e outra de Luís Ventura68, no átrio sul, para além de duas esculturas de 

Lagoa Henriques69 (1923-2009).  

 
67 Nadir Afonso Rodrigues, foi um “arquiteto e pintor português”. (Porto Editora, 2022q1) 
68 Luís Ventura, dados biográficos do autor e data de nascimento e morte não localiazados. 
69 António Augusto Lagoa Henriques, foi um escultor português. 
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A propósito da composição proposta por Maria Keil, esta referiu, por várias vezes, que 

durante a inauguração da estação de metropolitano dos Restauradores, Salazar 

perguntou, com ironia, se tinham faltado azulejos para concluir os painéis (Mantas, 

2012a, p. 269). Tal comentário deve-se, certamente, à natureza fragmentada da 

composição, quando o padrão e a figuração coexistem. O objetivo de Maria Keil era 

alcançar a equivalência representativa de ambos, isto é, assegurar a sua relativa 

autonomia no espaço que partilhavam. Algumas vezes, Maria Keil tinha reservas quanto 

à aplicação da figuração, optando por inscrever as figuras em superfícies lisas e sem 

cor, mas aplicou igualmente a fusão ou tensão entre figuras e padrão: as linhas 

desenhadas na figura sugeriam padrões e estes, por sua vez, estavam relacionados 

com o imaginário da figura. Contra restrições de não utilização de figuração nas 

estações, na solução proposta pela autora para esta estação, as figuras aparecem 

subtilmente integradas. 

 A intervenção na estação dos Restauradores será, portanto, exemplar no tocante ao 

modo como Maria Keil pensava a azulejaria. A autora revela sempre, de um modo ou 

de outro, a sua identidade enquanto desenhadora, a qual está presente em toda a sua 

obra; para Maria Keil, construir um painel de azulejo significava criar um jogo gráfico de 

grande complexidade constituído por formas, cores, linhas, planos, opacidade e 

transparências, como acontece nas artes gráficas, uma área na qual já adquirira uma 

enorme experiência, em particular na década de 1950, época em que também iniciou o 

seu trabalho na azulejaria.  

Nos Restauradores, Maria Keil revela ainda a “prática gráfica” dos seus primeiros 

projetos azulejares70, onde se encontra um jogo quase transparente de quadrículas e 

retículas, bem como a sua articulação com segmentos de planos em equivalência 

formal, de modo a criar uma bidimensionalidade ambígua. Na estação dos 

Restauradores isso permitiu resolver um problema: o da inserção dos painéis, que foi 

prejudicada pelas pequenas dimensões na largura dos corredores (tal como acontece 

nas restantes estações).  

 
70 Entre esses primeiros projetos destacamos a Aerogare de Luanda de 1954 e a Delegação da TAP em 
Paris de 1954. 
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4.4.2. ANÁLISE VISUAL E COMPOSITIVA 

A estação Restauradores é, provavelmente, a mais genial, de entre as dez onde Maria 

Keil interveio e que foram inauguradas em 1959. Trata-se de um padrão labiríntico 

(Ilustração 37) de tonalidades claras de azul, por vezes lilás, que acompanha o percurso 

do utente, sendo interrompida por citações tradicionais, através de vasos de flores ou 

albarradas e pássaros em barras verticais, muito alongadas nas paredes altas das 

escadas de acesso ao cais, e por elementos de cariz moderno marcantes, de formas 

geométricas pintadas a preto, azuis e amarelos intensos. (Ilustração 38) 

 

 
Ilustração 37 - Maria Keil, painel de azulejo, Estação dos Restauradores, Metroplitano de Lisboa, pormenor, 1959 (Ilustração nossa, 

2021) 
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Ilustração 38 - Maria Keil, painel de azulejo, Estação dos Restauradores, Metroplitano de Lisboa, 1958 (Câmara Municipal de Lisboa, 

2021) 

 
O que revela que a figuração não está aqui completamente ausente (os vasos, os 

pássaros), mas subtilmente integrada na padronagem e na geometria das composições, 

em relação tensional.   

Conforme referíamos em 4.4.1., Maria Keil procurou ultrapassar o problema dos 

corredores estreitos, criando uma bidimensionalidade ambígua. Ao desenhar as linhas 

reticulares sobre o branco das quadrículas dos azulejos, destaca-se o sentido 

construtivo de toda a composição, mas também se realça o encadeamento das malhas, 

figurações e formas geométricas, criando-se não uma relação convencional entre fundo 

e figura, mas sim um cenário que parece avançar e recuar numa parede inexistente. 

O movimento calmo, assim gerado, é um elemento arquitetónico que faz atrair o olhar 

para o espaço envolvente e criando um espaço imaginário que é, porém, tão real como 

o movimento das carruagens que passam na estação. Nesse espaço que parece 

simultaneamente distante e próximo, as luzes de uma cidade de porcelana brilham, 

fascinando os utentes da estação pelas suas construções infinitas. 

Também, como referimos, no revestimento da estação Restauradores encontramos 

referências ao famoso motivo do século XVIII das albarradas e uma relação de 
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equivalência entre padrão, essas figurações e motivos geométricos de linguagem 

moderna, alguns fazendo lembrar as “pontas de diamante” que surgiram na azulejaria 

quinhentista, alargando os jogos espaciais gerados, também para “viagens no tempo”.  

Estas dinâmicas espaciais e/ou temporais estão, contudo, presentes em outras 

estações, algumas posteriores.  

Na estação Anjos de 1966, Maria Keil integra nos painéis as barras de arremate dos 

edifícios do princípio do século XX, sendo transportadas para uma interessante ação de 

mobilidade entre os círculos da padronagem, que parecem ter sido arrastados no 

movimento imparável de uma estrela cadente, até desaparecerem numa linha, que é 

visível logo quando o passageiro entra na plataforma da estação. 

Um ritmo parietal fragmentário criado por meio de geometrias circulares, como acontece 

na estação Alvalade de 1972, ou angulosas, no caso da estação Parque de 1959, cria 

sempre situações sensório-visuais e arquitetónico-espaciais, pois são lugares 

apreendidos pelos sentidos: “«A maior parte das pessoas não vê as paredes. Mas 

sentem-nas e isso é que é realmente importante», nas palavras de Maria Keil”. (Martins, 

1989 p. 34)  

A emergência sensorial é o fundamento das situações de sensibilidade ao azulejo, pelo 

que não é de estranhar que o trabalho de Maria Keil esteja próximo dos efeitos da Op 

Art, particularmente no interessante projeto para a estação Alvalade. O cenário, 

enquanto espaço dinâmico e envolvente, alcança um ritmo vertiginoso e imponente de 

linhas verticais, parecidas com roldanas. Porém: 

As cores, por serem suaves, não podem ser responsáveis por eventuais quedas ou 

alterações mentais que possam ocorrer nas estações do metropolitano. As cores que 

mais abundam são as tradicionais da azulejaria antiga: azuis, amarelos, verdes e roxos, 

e reforçam o brilho das paredes: “O azulejo é essencialmente uma presença, um brilho”, 

como referiu Maria Keil. (Martins, 1989 p. 34) 

Facto da maior importância, já de cariz ambiental e funcional, igualmente válido para a 

estação dos Restauradores (Ilustração 39).  
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Ilustração 39 - Maria Keil, painel de azulejo, Estação dos Restauradores, Metroplitano de Lisboa, 1958 (Câmara Municipal de Lisboa, 

2021) 

 

4.4.3. ANÁLISE AMBIENTAL E FUNCIONAL: INTEGRAÇÃO NA 

ARQUITETURA 

Na estação dos Restauradores, Maria Keil evoca a tradição azulejar do Barroco, não 

apenas nos motivos figurativos, mas ao recorrer à padronagem labiríntica, na qual se 

inscrevem as albarradas e pássaros, ou ainda querubins, em azul e branco, típicos do 

azulejo português do século XVIII, e também na utilização de cores na padronagem, 

como o azul e o lilás. De acordo com a autora, ““Como o revestimento em azulejo estava 

completamente banido, quis reviver, nalguns padrões, técnicas e motivos da azulejaria 

portuguesa”” (Maria Keil apud Mantas, 2012a, p. 294).  A composição criada por Maria 

Keil é, como também vimos na análise visual e compositiva, igualmente formada por 

elementos geométricos, quer em forma de ponta de diamante, quer em barras verticais 

simples, constituídas por azulejos lisos, nas cores preta, azul e amarela/laranja. Todo o 

conjunto, nesta ambiência barroquizante, na sua bidimensionalidade ambígua, de 

avanços e recuos, nos jogos espaciais e temporais que gera, nas suas emergências 
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sensoriais, cria um ambiente que acompanha o utente, fá-lo imaginar, pensar… e 

resolve, em simultâneo, problemas funcionais do espaço: amplia o espaço, contribui 

para a fluidez de circulação. 

Ainda, relativamente à questão da figuração, no princípio, a autora quis integrar painéis 

originais com flores, do século XVIII, mas tal não foi possível, por se entender, na época, 

que tais elementos figurativos poderiam interferir no funcionamento correto da estação, 

relativamente à fluidez de circulação dos utentes.  

Este entendimento, compreensível, que Maria Keil tão habilmente conseguiu resolver 

na sua intervenção foi, porém, totalmente abandonado nas últimas décadas, como se 

pode verificar através das diversas obras figurativas que foram concebidas, a partir da 

década de 1990, para integrar os espaços da rede do Metropolitano, incluindo os painéis 

de azulejo da estação dos Restauradores realizados por outros autores.  

Na opinião de diversos especialistas na área da azulejaria, trata-se da melhor obra 

realizada por Maria Keil para o Metropolitano de Lisboa. (Mantas, 2012a, p. 294) 

4.5. PAINÉIS DA ESTAÇÃO SÃO SEBASTIÃO I, METROPOLITANO DE 

LISBOA, 1995-2009 

4.5.1. BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

As estações da rede do Metropolitano de Lisboa são um importante exemplo de Arte 

Pública realizada em Portugal, desde a inauguração da rede inicial em 1959, aos nossos 

dias. Para as estações que ficaram a seu cargo, Maria Keil trabalhou desde a década 

de 1950 até ao início do nosso século. E se para a estação de São Sebastião trabalhou 

naquela primeira fase (Ilustração 40 e 41), à mesma voltou com novos painéis para a 

sua reinauguração de 2009.  

Porém, entre as datas mencionadas, deve referir-se que, tal como aconteceu em 

diversas estações da primeira fase da construção desta rede de transporte público, a 

estação de São Sebastião foi objeto de obras de reestruturação, em 1977, durante as 

quais os painéis de Maria Keil foram retirados. A política de requalificação destes 

espaços já existentes, de que a reorganização desta estação fazia parte, determinou a 

interseção das Linhas Vermelha e Azul, que foi, aliás, o principal objetivo desta 

intervenção. Durante este processo, o revestimento azulejar foi, não somente retirado, 

e o espaço não viria a ter outra intervenção plástica a não ser durante novas obras de 
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renovação da estação, inauguradas em 2009, conforme mencionado também com uma 

intervenção de Maria Keil, diferente da inicial. 

 

 
Ilustração 40 - Maria Keil, estudos para paineis de azulejos da estação de São Sebastião, guache sobre papel, Lisboa, 1958 (Mantas, 

2012b, p. 207) 

 

 
Ilustração 41 - Maria Keil, estudo para paineil de azulejo da estação de São Sebastião, guache sobre papel, Lisboa, 1958 (Mantas, 

2012b, p. 207) 

 
Em 2009, a remodelação desta estação, que passou então a designar-se São Sebastião 

I, pertencente à atual Linha Azul, centrou-se, sobretudo, no átrio norte, o que implicou 

uma enorme transformação do espaço e, em consequência, levou à construção de uma 

outra estação, São Sebastião II, correspondente à parte que integra atualmente a Linha 

Vermelha, a qual foi, para além de Maria Keil, que trabalhou para as duas estações, 
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também intervencionada com revestimentos azulejares de Catarina Almada Negreiros71  

(1969-) e Rita Almada Negreiros72 (1972-)  (atelier can ran). 

O projeto de arquitetura das estações foi atribuído ao arquiteto Tiago Henriques e a 

criação das intervenções plásticas de Maria Keil teve início ainda durante a década de 

1990, quando lhe foi endereçado o convite inicial do Metropolitano.   

O revestimento cerâmico criado por Maria Keil em 1995 previa apenas a estação São 

Sebastião I, que era a área da estação existente à época e como tal, posteriormente, foi 

insuficiente para revestir toda a extensão, ou seja, também a parte correspondente a 

São Sebastião II. E é por isso que, mais tarde, foi proposto a Catarina e Rita Almada 

Negreiros que fossem responsáveis, em parceria com Maria Keil, pela intervenção 

nesse espaço de extensão, de forma a conseguir-se uma uniformização global, em 

termos plásticos, das duas estações. 

Destas intervenções de Maria Keil para São Sebastião, consideram-se e analisam-se 

aqui, seguidamente, os seus painéis de 1995-2009 para São Sebastião I. 

4.5.2.  ANÁLISE VISUAL E COMPOSITIVA 

Para São Sebastião I, Maria Keil criou um revestimento cerâmico especificamente para 

o lugar onde a estação se encontra localizada, remetendo para o espaço exterior. Assim, 

a autora evoca dois locais próximos, ou seja, o jardim da Fundação Gulbenkian e o 

Parque Eduardo VII, por meio de uma intervenção plástica cujo tema central é a árvore. 

(Ilustração 42) 

 
71 Catarina Almada Negreiros, “arquiteta, estudou na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. 
Em 2000 fundou, com a sua irmã, a arquiteta Rita Almada Negreiros, o atelier can ran”. (Almada Negreiros 
et al., 2017) 
72 Rita Almada Negreiros, “arquiteta, estudou na Universidade Lusíada de Lisboa. Colaborou com Wilmotte, 
Paris e BCQ-Arquitectes e Jordi Castel, Barcelona”. (Almada Negreiros et al., 2017) 
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Ilustração 42 - Maria Keil, Estação de São Sebastião I, Metropolitano de Lisboa, 1995-2009 (Ilustração nossa, 2021) 

 
Tal como Júlio Resende na estação Jardim Zoológico de 1995, Maria Keil, em São 

Sebastião I, teve por objetivo estender os espaços verdes, à superfície, ao interior da 

estação, para criar um jardim subterrâneo, de modo a permitir conforto e empatia aos 

utentes do Metropolitano, bem como para referenciar a zona da cidade onde a estação 

se encontra localizada. De acordo com este propósito, nas paredes das escadarias e 

dos corredores de acesso aos átrios, a artista desenhou elementos geométricos, 

retangulares, quadrangulares e triangulares (Ilustração 43), que se vão tornando mais 

densos ao longo do revestimento cerâmico, até aos dois átrios, de forma a recriar uma 

ambiência de jardim através da estilização geométrica de árvores, as quais integram 

ramos, folhas, flores, e até mesmo pássaros (Ilustração 42 e 44); no átrio sul, apenas 

pontualmente.  
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Ilustração 43 - Maria Keil, revestimento em azulejo da estação de São Sebastião I, Metropolitano de Lisboa, 1995-2009 (Ilustração 

nossa, 2021) 

 
Ilustração 44 - Maria Keil, revestimento em azulejo da estação de São Sebastião I, Metropolitano de Lisboa, 1995-2009 (Ilustração 

nossa, 2021). 
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Nesta composição naturalista, no átrio norte em tons de azul, verde e rosa e no átrio sul 

em tons de verde, rosa e amarelo, inscreve continuamente linhas pretas, que conferem 

um grande dinamismo ao revestimento cerâmico, como que adquirindo também uma 

funcionalidade prática de “sinalética do espaço”, ao “direcionarem” os passageiros para 

os diferentes percursos da estação. Estas árvores vão-se repetindo ao longo das 

escadarias e patamares de acesso ao cais; do lado sul da estação de uma forma mais 

simples e despojada. Na opinião de Ana Lopes de Almeida, estas ““formas mais gráficas 

de desenho preto sobre branco”” (apud Leitão, 2016, p. 129) que se desenvolvem ao 

longo da composição em azulejo, parecem remeter para ““o traço da grafite sobre papel, 

numa evocação do conceito de projeto”” (apud Leitão, 2016, p. 129) 

A autora manteve a mesma linguagem orgânica nas plataformas de embarque e nos 

corredores de circulação paralelos (Ilustração 45 e 46), para os quais criou composições 

abstratas, utilizando os mesmos elementos geométricos, que definem os motivos 

naturais, como nos pisos de entrada da estação.  

O principal objetivo da autora, consistiu em criar um “jardim subterrâneo”, com vários 

caminhos, a percorrer pelos utentes.  
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Ilustração 45 - Maria Keil, revestimento em azulejo da estação de São Sebastião I, Metropolitano de Lisboa, 1995-2009 (Ilustração 

nossa, 2021). 

 
Ilustração 46 - Maria Keil, revestimento em azulejo da estação de São Sebastião I, Metropolitano de Lisboa, 1995-2009 (Ilustração 

nossa, 2021). 
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Maria Keil propõe, ainda, outro modo de o passageiro do Metropolitano se envolver 

neste espaço, através do jogo cromático que encontramos em toda a estação de São 

Sebastião I, num processo semelhante ao modo como Jorge Martins73 (1940-) trabalha 

a cor na estação Chelas de 1998, ao atravessarmos a estação desde o átrio norte ao 

átrio sul, poderemos constatar a gradação da cor azul à verde (Ilustração 47).  

 
Ilustração 47 – Jorge Martins, revestimento em azulejo do cais da estação de Chelas, Metropolitano de Lisboa, 1998 (Ilustração nossa, 

2021) 

 
Em síntese, compreendemos que Maria Keil concebeu diversas transitoriedades ao 

longo do revestimento cerâmico, por meio de um progressivo adensamento ou 

desfragmentação de elementos, das linhas pretas contínuas, ou do degradé cromático, 

que criam a sugestão de movimento. Este aspeto tem a ver com a perceção do 

passageiro, à medida que se desloca ao longo do espaço, sendo que a autora visa 

explorar as especificidades do lugar em causa, isto é, uma estação de metropolitano. 

 
73 Jorge Martins, é um artista plástico / pintor português. 
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4.5.3. ANÁLISE AMBIENTAL E FUNCIONAL: INTEGRAÇÃO NA 

ARQUITETURA 

Os azulejos da estação de São Sebastião I constituem o corolário e um dos pontos mais 

altos de várias décadas de trabalho experimental na azulejaria por Maria Keil. Em 

cinquenta anos, que foi o espaço de tempo decorrido entre a construção das primeiras 

estações do Metropolitano de Lisboa e a de São Sebastião I, a obra da autora 

desenvolveu-se e amadureceu, pelo que são naturais as diferenças encontradas, no 

que se refere a recursos plásticos, entre os casos que neste capítulo se analisaram ou 

aos que se aludiu, embora o modo fundamental como esta autora encarava o azulejo 

não tenha mudado, muito particularmente quanto à sua integração e articulação 

arquitetónica, urbana, ambiental e prática (Ilustração 48).  

As estações são locais de espera e de circulação, que podem ser interpretados sob dois 

níveis de perceção, com o observador parado ou em movimento. A nova proposta 

artística de Maria Keil para a estação de São Sebastião I pretendeu, como noutros 

espaços, mas aqui brilhantemente, explorar estes diferentes momentos de partida, de 

chegada, de espera, de circulação. À medida que vamos percorrendo a estação, desde 

a entrada até ao átrio, os motivos inscritos no revestimento cerâmico vão-se tornando 

mais densos, dando-nos a sensação de que estamos a entrar num espaço concreto, 

neste caso um jardim. Se continuarmos a percorrer a estação, do átrio até ao cais, os 

elementos que integram o revestimento vão-se desfragmentando, numa escala cada 

vez maior, preparando-nos para a viagem subterrânea. Se fizermos o percurso inverso, 

do cais até ao átrio, temos a sensação contrária, ou seja, de saída, de preparação para 

o espaço exterior, para o ar livre.  
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Ilustração 48 - Maria Keil, revestimento em azulejo da estação de São Sebastião I, Metropolitano de Lisboa, 1995-2009 (Ilustração 

nossa, 2021) 

 
Esta perceção sensorial concebida por Maria Keil impõe-se ao utente, levando-o 

obrigatoriamente a interagir com o revestimento cerâmico, com a sua composição e 

motivos, de facto elaborados como se de uma subtil “sinalética” se tratasse, permitindo, 

deste modo, a atribuição do sentido de lugar e de sentidos direcionais a quem percorre 

este espaço.  

Tendo também em mente que a autora analisou as especificidades e a vivência do local 

em que se situa a estação, para poder recriar um revestimento que evocasse o espaço 

urbano à superfície, onde existem dois jardins de referência, Maria Keil devolve 

“frescura“ (Leitão, 2016, p. 130) cor e identidade à estação, para além de articular a 

espacialidade criada, não apenas com a arquitetura da estação, mas também com o 

espaço urbano envolvente, numa diluição entre interior e exterior. Tudo isto é visível 

quando observamos o revestimento cerâmico in situ, pois desperta os nossos sentidos, 

para além da visão, nomeadamente o olfato e o tato, ou mesmo outros, graças à 

narrativa complexa desenvolvida ao longo da estação, a qual transporta o passageiro 

para o ar livre, onde é possível absorver a fragrância das flores e sentir a frescura das 
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folhas. Como referiu Alexandre Pais “o azulejo traça uma nota de melancolia em que as 

pequenas flores geométricas, como folhas, se desprendem da arborização estilizada, 

por ação do vento, na gare ou nas saídas do local, anunciando que o Outono se 

aproxima” (Leitão, 2016, p. 130-131) 

Deste modo empático, Maria Keil propõe ao utente e passageiro que explore os sentidos 

e memórias, permitindo-lhe que atribua ao espaço novos significados, de modo a 

transformá-lo num verdadeiro lugar. Assim, e tendo em conta os propósitos da nossa 

investigação, pode dizer-se que a artista trabalhou este espaço para a criação de uma 

ambiência, para o conforto do utente (um conforto não passivo, mas ativo), para a 

empatia, na perspetiva da construção de um lugar.74  

A comparação entre as duas intervenções de Maria Keil para a estação São Sebastião, 

a de 1959 e a de São Sebastião I, também permite compreender a perspetiva diferente 

com que a autora criou esta segunda obra. Desde as primeiras intervenções azulejares 

de Maria Keil, nos anos 1950, a autora defendeu a integração da Arte nas construções 

arquitetónicas, no espaço público e na sociedade, afirmando que ““Não me deixei cair 

na tentação do azulejo para enfeitar. Tudo o que tenho feito é para integrar uma 

determinada construção, num todo. Mesmo os painéis decorativos que fiz”” (Maria Keil 

apud Leitão, 2016, p. 131). O antigo revestimento da estação São Sebastião é exemplo 

disso. Apesar deste ponto de vista, que estava de acordo com a definição de Arte 

Pública, na época, a obra da autora ainda estava sobretudo ligada à exploração das 

particularidades arquitetónicas e da integração do azulejo nos equipamentos urbanos, 

faltando-lhe desenvolver, na sua plenitude, a vivência do espaço. Esta mudança de 

paradigma, que se verificou plenamente na segunda intervenção em São Sebastião 

(São Sebastião I, inaugurada em 2009), surgiu, motivada por vários fatores, tais como 

a mudança de diretrizes por parte do Metropolitano de Lisboa relativamente aos 

elementos figurativos, desenvolvimentos na articulação do azulejo com a arquitetura, 

novas conceções de intervenção na esfera pública e até a perceção, mais amadurecida, 

da própria autora em relação à interpretação no espaço e do azulejo enquanto elemento 

de arte pública.  

 
74 Estas afirmações fundamentam-se na documentação existente acerca desta obra, que, embora seja 
escassa, e não tenha sido possível localizar a respetiva memória descritiva, é sobretudo baseada nas 
observações feitas à obra in situ (observação directa) e por estudos realizados por alguns autores, os quais 
têm realizado trabalhos sobre a azulejaria contemporânea ou sobre a obra de Maria Keil, nos quais 
destacam e interpretam este revestimento em particular. 
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Maria Keil compreendeu, progressivamente, que, para “humanizar” (Leitão, 2016, p. 

131) os espaços urbanos e permitir que o azulejo seja “sentido” (Leitão, 2016, p. 131), 

não se podia limitar à integração deste material no equipamento urbano, explorando 

somente as particularidades do suporte, sendo necessário estabelecer uma relação 

verdadeiramente simbiótica entre o material cerâmico e a arquitetura, bem como um 

verdadeiro sentido de lugar. Esta última perspetiva pode ser encontrada, na sua 

plenitude, no segundo revestimento cerâmico de Maria Keil para a estação São 

Sebastião, em São Sebastião I, quer a nível conceptual, quer a nível estético: 

compositivo e formal – numa conceção vincadamente ambiental e socialmente 

empenhada. 
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5. LEGADO DE MARIA KEIL 

5.1. LEGADO ENQUANTO CIDADÃ E MULHER 

A geração de Maria Keil beneficiou de diversas conquistas iniciadas por mulheres 

portuguesas, principalmente a partir do fim do século XIX, acompanhando as mudanças 

ocorridas nos restantes países ocidentais. Em Portugal, sobretudo na época da Primeira 

República75, essas conquistas deveram-se aos esforços da Liga Republicana das 

Mulheres Portuguesas76 (LRMP). Contudo, já no século XX, continuavam em vigor 

teorias que defendiam a natureza doméstica das mulheres e a sua vocação para os 

cuidados do lar e da família, uma vez que o casamento e a maternidade constituíam a 

finalidade essencial na educação das raparigas, o que limitava o papel social das 

mulheres ao interior da casa. O Estado Novo e a sua perspetiva relativamente ao sexo 

feminino contribuíram para sublinhar esta visão preconceituosa do papel social das 

mulheres. 

Apesar disso, houve, ao mesmo tempo, uma pequena mas crescente profissionalização 

das mulheres, bem como um investimento na sua educação, embora os quatro anos de 

escolaridade mínima obrigatória das jovens só tenha sido decretada em 1960, 

aumentando esse limite para seis anos em 1964.  

As mulheres foram demonstrando lentamente as suas aptidões intelectuais, tendo 

começado a sair de casa para exercerem profissões remuneradas, tal como acontecia 

com os homens, fenómeno que viria a ser um marco importante no caminho para a sua 

emancipação. Apesar disso, determinadas atividades e profissões, ainda que não lhes 

fossem vedadas, eram difíceis de aceder, sendo a carreira artística uma dessas 

atividades; mas isso não significa que em Portugal não tenha havido artistas plásticas 

importantes, na primeira metade do século XX, como são os casos de Aurélia de 

Sousa77 (1869-1922), que tinha iniciado a sua atividade artística no final do século XIX, 

e de Maria Helena Vieira da Silva78 (1908-1992). Pelo contrário, elas expuseram as suas 

obras e frequentaram o meio artístico, ainda que os seus trabalhos não fossem vistos e 

apresentados à mesma luz da obra dos artistas masculinos. Além disso, estando o meio 

 
75 Primeira República Portuguesa, foi um sistema político em Portugal que se deu após a queda da 
monarquia portuguesa. 
76 Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, fundada em 1908, foi uma organização feminista e política. 
77 Aurélia de Sousa foi uma “pintora portuguesa”. (Porto Editora, 2022r1) 
78 Maria Helena Vieira da Silva, foi uma pintora portuguesa. “Natural de Lisboa […] instala-se definitivamente 
em Paris em 1928 […] O prémio da Bienal de São Paulo (1962) vem coroar um trabalho seguido 
atentamente pelo meio cultural português”. (Porto Editora, 2022s1) 
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artístico associado a um estilo de vida boémio, o facto de uma mulher frequentar esse 

meio era entendido pela sociedade de forma negativa e preconceituosa. 

Uma questão que pode ser colocada diz respeito à existência de uma suposta arte no 

feminino; trata-se de uma ideia desenvolvida desde a segunda metade do século XIX 

que provocou o isolamento da obra de arte criada por mulheres, já que a mesma era 

entendida como uma categoria específica de arte. Esta perspetiva manteve-se mesmo 

durante o século XX e, de acordo com ela, as mulheres tinham temáticas próprias, 

relacionadas com a sua suposta vocação doméstica, considerando que o seu reportório 

era constituído maioritariamente por representações de crianças e de mulheres, de 

espaços domésticos e de naturezas-mortas. É importante referir que as disciplinas 

artísticas consideradas próprias ao género feminino eram a pintura e o desenho, o que 

não acontecia com a escultura, talvez devido ao esforço físico nela envolvido, pelo que 

era vista como uma arte masculina. 

Além disso, da perspetiva desta visão tendenciosa, as mulheres, ao produzirem uma 

obra de arte, recorriam a uma linguagem considerada como essencialmente feminina; 

trata-se de uma linguagem cuja descrição inclui adjetivos como graciosa, delicada, 

sentimental, sensível ou encantadora, entre outros conotados com a suposta natureza 

feminina. 

Em Portugal, os estudos de género e a ação das feministas contribuíram ativamente 

para clarificar o papel e a condição e das artistas mulheres ao longo do século XX, 

colmatando uma falha da História da Arte, a qual tem negligenciado este problema, 

remetendo-o para análises e contextualizações muito limitados. Alguns dos referidos 

estudos consideram que Maria Keil é uma referência óbvia de uma mulher que, tendo 

começado a sua carreira nos anos 1930, se manteve ativa praticamente até à sua morte, 

em 2012, e que fez parte de movimentos feministas e de defesa da mulher, 

nomeadamente o Movimento Democrático das Mulheres79 (MDM) (Mantas, 2012a, p. 

479). 

Neste contexto, é importante referir também os trabalhos de Emília Ferreira, Idalina 

Conde, Patrícia Esquivel, Maria Manuela Tavares, Ana Maria Pires Pessoa, Elisabeth 

Nunes e Sandra Leandro, entre outros. É igualmente importante referir, apesar de não 

se debruçarem sobre a arte portuguesa, os estudos realizados por Silvana Rubino, 

 
79 Movimento Democrático das Mulheres, é uma associação de mulheres fundada em 1968. 
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docente na Universidade Estadual de Campinas (Brasil), os quais podem ser entendidos 

como modelo para uma abordagem sobre esta temática em Portugal. 

Devemos ainda referir que através da sua obra, designadamente a sua azulejaria para 

o espaço urbano, Maria Keil impõem-se como um caso exemplar de participação ativa 

na reconstrução do espaço público, constituindo tal obra, pela sua humanidade e 

atenção a quem vive (n)a cidade, um legado para a cidadania. 

5.2. LEGADO PARA O ESPAÇO PÚBLICO 

As intervenções em azulejo realizadas por Maria Keil para o espaço público dialogam 

com a a arquitetura e com a envolvente, tornando-os mais nobres: conferem-lhes 

qualidade plástica, movimento ou mesmo funcionalidade. Comunicam. E fazem-no, sem 

lhes retirar a sua identidade: potenciando-a, investindo numa ambiência, num lugar, num 

espaço humanizado e para a cidadania. O facto de ter conseguido alcançar o equilíbrio 

entre o aspeto artístico e as vertentes arquitetónica/espacial e pública é consequência 

da qualidade do desenho e da sua adaptação às escalas, mas também resulta do 

correto entendimento da figura do observador: do transeunte, do utente, do cidadão. A 

autora foi capaz de entender que, quer o utente do Metropolitano de Lisboa, quer o 

transeunte que circula pela Avenida Infante Santo nas imediações do seu painel, seja a 

pé ou de automóvel, não passam por esses lugares, com a intenção pré-definida de 

observarem uma obra de arte; pois tratam-se de locais que   são espaços de passagem 

rápida e, no entanto, são locais que devem ser vivenciados. Portanto, Maria Keil 

conseguiu adaptar as suas obras ao momento da passagem e da observação 

descomprometida, de modo a tornar os espaços mais agradáveis – através do brilho e  

da leveza desse material que é a cerâmica azulejar.    

O sucesso das suas obras em azulejo para locais públicos, resulta claramente da 

qualidade da parceria do artista e do arquiteto, dependendo menos da qualidade do 

trabalho individual, já que uma relação dicotómica entre ambos não tem sentido para 

Maria Keil. Resulta, portanto, e, principalmente, da capacidade mútua para projetarem 

e criarem um espaço arquitetónico de qualidade, para o qual ambos contribuíram, tendo 

em vista um objetivo comum, que confere sentido à sua obra: conceber um verdadeiro 

lugar, habitado, vivo. 

No entanto, nos   casos considerados e analisados, é visível que a intervenção e a 

postura da autora estavam bem definidas e que o arquiteto compreendeu corretamente 
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a necessidade do trabalho da artista, bem como a sua função; e, por sua vez, a artista 

foi capaz de entender a arquitetura e as necessidades do espaço e dos utilizadores. 

Consequentemente, o resultado final nunca revela a sobreposição de uma arte à outra: 

pelo contrário, existe uma complementaridade e um entendimento do facto de a 

qualidade das duas artes ser essencial para atingir um objetivo, um resultado. 

“A arquitetura não é brincadeira e é muito bonito estudarmos como é a arquitetura. Ver 

quais são as regras da arquitetura; não se faz qualquer coisa. Não se faz uma parede só 

para «brincar a fazer paredes», a parede tem as suas regras.” (Maria Keil apud Abrantes, 

2010, p. 113)  

O referido objetivo a atingir ou resultado, estende-se para lá dos limites da própria 

arquitetura e envolve o observador / habitante da cidade até ao conceito de Arte Pública, 

tornando-o num cidadão participante.  Arte e Arquitetura, podemos dizer Design 

também, existentes para serem apreciadas e vivenciadas pelo grande público, isto é, 

uma arte ao alcance de todos, exemplar, um legado e inspiração para a vida urbana 

atual. 

Maria Keil conseguiu, efetivamente, recuperar o azulejo português na época moderna, 

reconsiderá-lo no século XX, não apenas por meio da sua reformulação plástica, através 

do desenho, como revestimento de obras arquitetónicas, mas principalmente, ao utilizá-

lo nas grandes paredes de lugares construídos, para criar ambiências, para comunicar, 

para a cidadania no espaço público, para a sua continuidade no século XXI.   

5.3. LEGADO PARA AS NOVAS GERAÇÕES DE ARTISTAS, ARQUITETOS E 

DESIGNERS QUE INTERVÊM NO ESPAÇO PÚBLICO E PARA O DESIGN 

EM PORTUGAL 

Muitos artistas, arquitetos e designers intervieram no espaço público nas últimas 

décadas, com trabalhos em azulejo e numa diversidade de outros modos de expressão 

e de participação. Todos, de algum modo, serão devedores da obra pública azulejar de 

Maria Keil, assim como de outros artistas da sua geração. Este é um tema que, 

certamente, nos ocuparia longamente e talvez abra caminho para novas investigações. 

A parir do legado de Maria Keil, limitamo-nos a seguir brevemente alguns casos, nos 

quais se encontrou maior proximidade com a obra azulejar de Maria Keil. Desse modo, 
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consideramos obras de Catariana Almada Negreiros e Rita Almada Negreiros, de Ânia 

Gabriel Abrantes80 e de Maria Ana Vasco Costa81 (1981-). 

Se os revestimentos azulejares para a estação do Metropolitano de Lisboa São 

Sebastião I (Linha Azul) são da autoria de Maria Keil, os da sua extensão, São Sebastião 

II (Linha Vermelha), também inaugurada em 2009, foram o resultado de uma parceria 

entre a autora com Catariana Almada Negreiros e Rita Almada Negreiros, conforme 

ficou referido em 4.5.1. Evidenciando-se agora a intervenção destas, que 

desenvolveram o projeto usando azulejos cinéticos, facetados, em relevo (Ilustração 49 

e 50). No entanto, tendo sempre como referência o que anteriormente tinha sido 

realizado por Maria Keil e dando continuidade à utilização do azulejo de 14x14 cm. 

Assim, como na Linha Azul, o desenho está associado aos percursos e a momentos que 

acontecem ao longo dos vários espaços partindo sempre do azulejo 14x14 cm como 

módulo de várias matrizes. (Almada Negreiros et al., 2017)  

Na intervenção das autoras, como que continuando as padronagens de Maria Keil, 

surgem agora os revestimentos cinéticos, em composições marcadas por estrias 

relevadas verticais. 

Em toda a altura da parede ou apenas parcialmente, sob a forma de estrias verticais 

mais ou menos densas, este efeito de plissado é composto por 3 novos tipos de azulejos, 

predominantemente brancos, com relevo e respectivos remates. As superfícies 

facetadas vão criar vários ritmos que são enfatizados pelo brilho já que a capacidade 

reflectora é uma das grandes qualidades plásticas do material. Os diversos momentos, 

ritmos e acções: a partida, a espera, a chegada e o percurso são assim descritos ao 

passageiro em todo o seu trajecto sendo a sua percepção compulsiva como 

consequência da deslocação ao longo da estação. (Almada Negreiros et al., 2017) 

 

 
80 Ânia Gabriel Abrantes, é uma arquiteta portuguesa que se formou na Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Técnica de Lisboa. (Abrantes, 2021) 
81 Maria Ana Vasco Costa, é uma arquiteta e ceramista portuguesa, sendo conhecida pelos seus trabalhos 
em azulejos tridimensionais. (Criar.pt, 2017) 
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Ilustração 49 - Catarina e Rita Almada Negreiros, revestimento em azulejo do cais da estação de São Sebastião II, Metropolitano de 

Lisboa, 2009 (Ilustração nossa, 2021) 

 

 
Ilustração 50 - Catarina e Rita Almada Negreiros, revestimento em azulejo do cais da estação de São Sebastião II, Metropolitano de 

Lisboa, 2009 (Ilustração nossa, 2021) 
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Vai e Vem, de 2013, é também da autoria de Catarina Almada Negreiros e Rita Almada 

Negreiros. Trata-se do revestimento em azulejo de dois muros no Ascensor da Bica em 

Lisboa (Ilustração 51 e 52). 

Esses muros, de forma bastante irregular contêm e evidenciam as entradas e saídas do 

eléctrico no edifício, num movimento contínuo de subida e descida. A Intenção é de 

acentuar o movimento do elevador através de signo da seta. Nestes dois painéis, 

simétricos entre si, quis-se evidenciar esse movimento. (Almada Negreiros et al., 2017) 

As autoras quiseram dar a sensação do movimento ascensional e descensional do 

elevador e para isso voltaram a usar os seus azulejos cinéticos, agora em preto e 

branco, os quais podem ser interpretados pelo utente-observador como se de “setas” 

se tratassem. A “sinalética” assim gerada requer a participação-observação ativa dos 

passageiros do ascensor.       
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Ilustração 51 - Catarina e Rita Almada Negreiros, Vai e Vem, bairro da Bica, Lisboa, 2013 (Ilustração nossa, 2021) 
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Ilustração 52 - Catarina e Rita Almada Negreiros, Vai e Vem, bairro da Bica, Lisboa, 2013 (Ilustração nossa, 2021) 

 
Porém, a obra das autoras que destacamos é o projeto Cota Zero, de 2011 (Ilustração 

53 e 54), intervenção plástica azulejar integrada na ampliação e renovação da Estação 

Fluvial do Sul e Sueste de Lisboa. A estação foi realizada em 1932 pelo arquiteto 

Cottinelli Telmo82 (1897-1948), e o projeto de ampliação e renovação ficou a cargo do 

Atelier Daciano da Costa, com a alteração da estação fluvial numa interface, formando 

neste edifício uma ligação entre o metropolitano e os barcos da Transtejo, projeto em 

que colaboraram Catarina Almada Negreiros e Rita Almada Negreiros com a sua 

intervenção para o novo átrio. 

O suporte desta intervenção cerâmica é o conjunto do tecto e colunas do novo átrio do 

Interface. Pretende-se que esta se desenvolva de forma indissociável do espaço, 

fundindo-a com a arquitectura, mas que em simultâneo se destaque e o reforce.  

O tecto com as dimensões de 17m por 23m está solto das paredes, tem um pé direito de 

5.6m e é suportado por 8 colunas de 0.60m de diâmetro. Sob este tecto emergem as 

escadas de acesso ao metropolitano. (Almada Negreiros et al., 2017) 

 
82 José Ângelo Cottinelli Telmo foi um “arquiteto e cineasta português”. (Porto Editora, 2022t1) 
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Este espaço é coabitado por dois movimentos, o primeiro é a chegada de barco, 

atravessando a água, e o segundo é a chegada, subterrânea, do metropolitano. O 

encontro entre estes dois movimentos, por quem sai para a estação, é, portanto, 

estabelecido ao nível da superfície da água (i.e. à cota zero). É com a reflexão sobre 

esta união, ao nível da água, “que surge a ideia base da intervenção: uma reflexão sobre 

a Cota Zero” (Almada Negreiros, Catarina et al., s/d) e sobre a água: os motivos do 

revestimento são efeitos aquáticos. 

Utiliza-se o azulejo de lastra extrudida que no revestimento das colunas acompanha o 

seu raio de curvatura.  

São utilizados vinte tons de azulejos monocromáticos, que vão do branco até ao preto 

passando por um azul. Será através da variação cromática deste material que se alcança 

um efeito óptico. 

O desenho do tecto surge apenas com a utilização das dez cores mais claras, sendo as 

restantes cores utilizadas nas superfícies curvas das colunas. 

É sobre a superfície de cerâmica do tecto que surge o desenho que induz à imagem da 

superfície da água. Formas circulares sugerem ser geradas pelas colunas e é recriada 

uma ligação entre a superfície plana e brilhante do tecto e as colunas. Desta 

relação/reflexão nasce um espaço virtual, colocando o espectador num novo lugar. 

(Almada Negreiros et al., 2017) 

A passagem dos utentes e a mudança de luz no espaço são cruciais neste projeto. 

Maria Keil parece continuar presente neste trabalho das autoras, salvaguardadas as 

devidas distâncias de expressão autoral: na relação dos revestimentos com a 

arquitetura, na criação de uma ambiência e na consideração pelos utentes. 

Deve apontar-se ainda outra similaridade que encontrámos entre esta intervenção e a 

de Maria Keil para São Sebastião I, onde se articulavam interior e exterior. Se os motivos 

das árvores desta autora, nessa estação de metropolitano, remetiam para os jardins 

exteriores, na intervenção de Catarina Almada Negreiros e Rita Almada Negreiros para 

o novo átrio da Estação Fluvial do Sul e Sueste de Lisboa, os motivos aquáticos 

remetem para o rio Tejo.  
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Ilustração 53 - Catarina e Rita Almada Negreiros, novo átrio da Estação Fluvial do Sul e Sueste, Lisboa, 2011 (Ilustração nossa, 2021) 
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Ilustração 54 – Catarina e Rita Almada Negreiros, novo átrio da Estação Fluvial do Sul e Sueste, Lisboa, 2011 (Ilustração nossa, 2021) 

 
  



Azulejaria de Maria Keil: Obra pública  

Maria Inês Manso de Oliveira Rocha   125 

De Ânia Gabriel Abrantes, autora de uma dissertação de mestrado, realizada em 2010, 

que toma como caso de estudo a obra de Maria Keil, A intervenção plástica em azulejo 

na arquitetura portuguesa do século xx: o equilíbrio das duas (p)artes, caso de estudo - 

a obra de Maria Keil, consideramos o projeto Da Água ao Jardim, de 2011-2013 

(Ilustração 55 e 56), um conjunto azulejar que foi concebido para um túnel na linha férrea 

de Aveiro. Este túnel liga duas zonas:  a ria de Aveiro e um espaço verde. A arquiteta 

teve a intenção de humanizar este túnel, trazendo-lhe cor, leveza e luminosidade. 

A proposta contempla uma composição gráfica que parte do círculo como figura 

geométrica principal, numa variação de dimensão dentro do quadrado que é o próprio 

azulejo, respeitando a sua forma e a matriz do seu conjunto. Propõe-se uma sensação 

ilusória de movimento, de cinetismo vibrátil conseguido através do jogo das duas formas 

e exponenciado pelo uso de três cores, num gradiente entre azul, branco e verde, 

retratando as duas áreas que são ligadas pelo túnel. (Abrantes, 2021) 

 

 
Ilustraçao 55 - Ânia Gabriel Abrantes, Da Água ao Jardim, Aveiro, projeto, 2011-2013 (Abrantes, 2021) 

 

 
Ilustraçao 56 - Ânia Gabriel Abrantes, Da Água ao Jardim, Aveiro, pormenor, 2011-2013 (Abrantes, 2021) 
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Nesta obra evidencia-se uma ligação entre Arte, Arquitetura e Design, designadamente 

na sua vertente design de comunicação, através da utilização de padronagens 

marcadamente gráficas.  

Nota-se uma ligação com as obras de Maria Keil no uso de padrões, na criação de um 

ambiente e na consideração pelos transeuntes.  

Maria Ana Vasco Costa tem produzido cerâmica azulejar para interiores privados e para 

fachadas de edifícios. Sendo a cerâmica azulejar um material que continua muito atual 

na nossa cultura, a autora tem procurado relacionar o corpo com as suas obras, 

despertando os sentidos, designadamente perante a fachada e a rua.  

A artista trabalha com elementos cerâmicos facetados, que geram padrões (Ilustração 

57). O relevo e o vidrado criam profundidade e assim jogos de luz e sombra. 

 
Ilustração 57 - Maria Ana Vasco Costa, painel de azulejo, exposição Territórios desconhecidos: a criatividade das mulheres na 

cerâmica moderna e contemporânea portuguesa (1950-2020) no Museu do Azulejo, Lisboa, 2016 (Ilustração nossa, 2021) 
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Para além da associação à azulejaria de Maria Keil que podemos livremente referir, pelo 

recurso a padrões geométricos, a artista foi influenciada por Eduardo Nery, 

nomeadamente pelo seu painel de azulejos (ou placas cerâmicas tridimensionais) da 

Avenida Infante Santo, acima mencionado em 4.2.1 (Ilustração 27). (Criar.pt, 2017) 

A autora descreve numa entrevista: “Eu olho hoje em dia para a Maria Keil na Infante 

Santo, os losangos estão lá e eu não sabia que estava a fazer os losangos da Maria 

Keil.” (Criar.pt, 2017) 

Qualquer das autoras acima abordadas trabalharam, nas obras referidas, de um modo 

ou de outro, direta ou indiretamente, a partir do legado de Maria Keil, da sua obra pública 

em azulejo; e apesar de serem todas arquitetas de formação, são como Maria Keil, que 

foi uma artista - uma operária das artes -, também uma inspiração para outros, que 

pretendam intervir no espaço público, sejam artistas arquitetos ou designers. Arte, 

Arquitetura e Design não são áreas estanques e, certamente, os ambientes que aquelas 

autoras criaram, a comunicação que estabeleceram com quem passa, com quem vê e 

sente o espaço público, não são alheios ao Design, enquanto área disciplinar ou 

profissão.  

Maria Keil e o seu legado, também através da intervenção das autoras consideradas, e, 

certamente, de muitos outros, deixa espaço em aberto para muitas intervenções futuras, 

por designers et al.       
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. PROCESSO INVESTIGATIVO E RESULTADOS: CONTRIBUTO PARA O 

CONHECIMENTO 

Esta dissertação é o resultado dos conhecimentos assimilados ao longo do processo de 

investigação, a partir da metodologia inicialmente traçada. A sequência dos capítulos 

reflete esse processo investigativo. 

O capítulo 1. (Introdução) permitiu organizar a nossa investigação. O capítulo 2. permitiu 

compreendermos melhor a globalidade da obra de Maria Keil, uma obra 

verdadeiramente multidisciplinar, para podermos situar melhor a sua obra pública 

azulejar. O capítulo 3. permitiu situar a obra pública no contexto da azulejaria que autora 

produziu, assim como enquadrar aquela a nível social, na relação com as Artes Plásticas 

e com a Arquitetura, com a arte do azulejo e ainda, um dos aspetos mais relevantes 

para a nossa dissertação, com o Design; permitiu ainda abordar, em traços largos, 

referências visuais e compositivas presentes na obra pública, ou o imaginário de Maria 

Keil. O capítulo 4. permitiu analisar, detalhadamente, três das muitas obras em azulejo 

da autora para o espaço público, como casos de estudo, i.e. enquanto casos 

significativos, destacando-se a sua análise visual e compositiva, bem como a sua 

análise ambiental e funcional, i.e. averiguaram-se as suas características 

espaciais/ambientais e comunicacionais – de articulação com a arquitetura e com quem 

passa ou frequenta os espaços – de modo a realizarmos uma aproximação adequada 

pela perspetiva do Design. O capítulo 5. permitiu entender o legado de Maria Keil, 

enquanto cidadã e mulher e, através da sua ação e obra em azulejo, compreender 

melhor o seu legado para o espaço público e para as novas gerações que neste intervêm 

e continuarão a intervir: de artistas, de arquitetos… de designers… 

Durante o processo, procurámos cumprir os objetivos propostos, que se relacionavam 

com as questões de investigação inicialmente traçadas, ambos constantes no capítulo 

1. (Introdução). Cremos também ter respondido ao objetivo fundamental formulado: 

apresentar um contributo para um melhor entendimento da obra pública em azulejo de 

Maria Keil, do ponto de vista da História do Design, recorrendo a análises visuais, 

compositivas, ambientais e funcionais de obras representativas. Fundamentalmente, o 

que ficou explorado no capítulo 4. – a análise de casos representativos, nomeadamente 

o painel de azulejos O Mar da Avenida Infante Santo em Lisboa e os revestimentos 

realizados para o Metropolitano de Lisboa, particularmente para a estação 
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Restauradores e para a estação S. Sebastião I – permitiu cumprir aquele objetivo. O 

foco na relação da azulejaria com a arquitetura, com o espaço público e com o cidadão 

ou habitante da cidade, também são questões de Design (de design de ambientes, de 

design de comunicação) e mereceram (continuarão a merecer) ser observados desse 

ponto de vista… ou, em particular, pela História do Design, para uma contínua 

construção da memória coletiva e sua consideração na permanente reconstrução do 

espaço público, como indiciámos no capítulo 5.  

Cremos ser este o nosso principal contributo para o conhecimento e o alcance da nossa 

dissertação. Ou melhor, o alcance da obra pública de Maria Keil.  

A elaboração do capítulo 5. permitiu-nos, portanto, compreender esse alcance, como 

cumprimento de outro dos objetivos que tínhamos traçado: que era entender qual o 

legado e influência que Maria Keil tinha deixado para outros criadores das novas 

gerações que intervêm no espaço público. As obras de Catarina Almada Negreiros e 

Rita Almada Negreiros, de Ânia Gabriel Abrantes e de Maria Ana Vasco Costa, que 

relacionámos com a obra de Maria Keil, deram-nos uma resposta sobre novas 

possibilidades para a construção do espaço público… pelos designers também… 

Durante o processo, em termos metodológicos (métodos utilizados), foi particularmente 

importante a consulta de fontes bibliográficas adequadas, em particular de algumas 

dissertações e teses, e respetiva revisão literária, mas também a consulta de 

plataformas digitais, a observação direta (e indireta) de obras azulejares, assim como 

os contactos que realizámos. 

Globalmente, podemos concluir que é possível contribuir, recorrendo à 

metodologia/métodos da História do Design, para um domínio mais aprofundado da 

análise azulejar, a qual deve continuar em aberto, quer relativamente à obra de Maria 

Keil (outras investigações, outros caminhos), quer relativamente à obra de outros 

autores. 

6.2. BENEFÍCIOS 

Temos, em resumo, como benefícios desta investigação e dissertação: 

- Um contributo para um estudo mais aprofundado da obra pública em azulejos de 

Maria Keil, do ponto de vista da História do Design; 
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- Um referente para um estudo mais aprofundado da obra pública em azulejos de 

outros autores, do ponto de vista da História do Design; 

- Um contributo para aumentar o interesse de designers, arquitetos e artistas pela 

temática abordada. 

6.3. ESPAÇOS EM ABERTO E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Como qualquer trabalho de investigação, esta dissertação deixou espaços em aberto, 

caminhos por explorar: textos por rever ou por encontrar, obras por analisar, autores 

(artistas, arquitetos, designers) por relacionar; cruzamentos disciplinares por efetuar; 

ações por realizar. São, certamente, espaços que poderemos futuramente preencher, 

assim como outros, para além de nós. 

Possíveis desenvolvimentos futuros que gostaríamos de realizar, seriam: analisar outras 

obras; efetuar uma análise mais aprofundada às composições azulejares, à geometria 

ou matemática implícitas; realizar pesquisas cromáticas com auxílio da psicologia das 

cores; investigar as técnicas azulejares. 

Para além do trabalho de investigação, pretendemos, dando ainda sequência a 

conhecimentos adquiridos nesta dissertação, abordar o tema do módulo-padrão, 

designadamente para a elaboração de exercícios de composição para alunos do 3º ciclo 

do ensino básico, em conformidade com a nossa intenção de nos dedicarmos à 

docência.  

Tenciona-se, ainda, que os resultados desta investigação sejam partilhados com outros 

investigadores, com profissionais, docentes e estudantes de Design, Arquitetura e Artes, 

bem como com o público em geral, de modo a disseminar conhecimento e a abrir, em 

outros, perspetivas para desenvolvimentos futuros. No mesmo sentido, pretende-se que 

os resultados desta dissertação sejam também partilhados com o Museu Nacional do 

Azulejo. 

6.4. INDICAÇÕES PARA OS INVESTIGADORES, DESIGNERS ET AL. 

Esta investigação fica assim em aberto para eventuais desenvolvimentos por 

investigadores em várias áreas (em História do Design, da Arquitetura, da Arte ou do 

Azulejo; em Design e em outras áreas artísticas e de projeto; noutras áreas disciplinares 

das Ciências Exatas e das Ciências Sociais e Humanas, que queiram ter como enfoque 
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aspetos da temática abordada), bem como fica em aberto à atividade de designers, 

arquitetos, artistas plásticos e visuais, professores e estudantes, os quais poderão, 

expandir algumas das nossas pesquisas e argumentos para outras investigações, 

reflexões, atividades ou ações.    

Aos investigadores, sugere-se que deem continuidade a aspetos em aberto na nossa 

investigação:  

- Aprofundamento da análise à obra pública em azulejo de Maria Keil, uma obra, 

ela própira, sempre em aberto, através de outras interpretações, ou através de 

outros métodos: existem outras possibilidades de análise às suas obras, por 

exemplo, técnicas ou compositivas, que poderão ser auxiliadas por Ciências 

Exatas;  

- Aprofundamento de outros aspetos da obra multidisciplinar de Maria Keil;  

- Investigação da obra de outros autores que praticaram a azulejaria para o 

espaço púbico, com obra pouco estudada. 

- Continuar a considerar laços entre Design, Arquitetura, e Arte, e fomentar esses 

laços; 

- Considerar a obra de Maria Keil de um ponto de vista museológico; 

Para todos os outros, deixam-se, livremente, as seguintes sugestões: 

- Ativar a memória sobre obra azulejar de Maria Keil e dos seus pares, para a 

realização de sempre renovadas, sempre atuais, intervenções no espaço 

público; 

- Organização de visitas de estudo ou visitas guiadas à obra de Maria Keil em 

Lisboa; 

- Criação de um website sobre a obra pública em azulejo de Maria Keil, com 

possibilidade de visualização das obras recorrendo a novas tecnologias digitais; 

- Desenvolvimento de exercícios de desenho e de exercícios modulares 

(bidimensionais e tridimensionais), com base nas composições em azulejo de 

Maria Keil.    

A obra de Maria Keil é de todos. É para as novas gerações.  
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo A - Inventário da azulejaria de Maria Keil: pública e privada 
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INVENTÁRIO DA AZULEJARIA DE MARIA KEIL: PÚBLICA E PRIVADA 83 
 
1. Aerogare de Luanda   

Autora: Maria Keil 

Ano: 1954 

 
Ilustração 58 - Maria Keil, painel de azulejo, Luanda, 1954 (Mantas, 2012b, p. 171) 

 

2. Delegação da TAP em Paris 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1954 

 
Ilustração 59 - Maria Keil, painel de azulejo, Paris, 1954 (Mantas, 2012b, p. 173) 

  

 
83 O presente inventário integra todas as obras de Maria Keil em azulejaria, públicas ou privadas, bem como 
estudos para azulejaria, que se conseguiram localizar. 



Azulejaria de Maria Keil: Obra pública  

Maria Inês Manso de Oliveira Rocha   154 

3. Escritórios da UEP em Setúbal 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1954 

 
Ilustração 60 - Maria Keil, estudo para painel de azulejo, Setúbal, 1954, (Mantas, 2012b, p. 175) 

 
 
4. Refeitório da colónia de férias da UEP 

Autora: Maria Keil  

Ano: 1954  

 
Ilustração 61 - Maria Keil, estudos de pormenor para painel de azulejos de refeitório, Palmela, 1954 (Mantas, 2012b, p. 176) 
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5. Figueira 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1955 

 
Ilustração 62 - Maria Keil, painel de azulejo (coleção particular), 1955 (Mantas, 2012b, p. 177) 

 
 
6. Pastores   

Autora: Maria Keil 

Ano: 1955 

 
Ilustração 63 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1955 (Ilustração nossa, 2021) 
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7. Combate de Galos  

Autora: Maria Keil 

Ano: 1955 

 
Ilustração 64 - Maria Keil, painel de azulejo, 1955 (Mantas, 2012b, p. 179) 

 
8. Mulher 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1955 

 
Ilustração 65 - Maria Keil, estudo para painel de azulejo, 1955 (Mantas, 2012b, p. 180) 
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9. Gato  

Autora: Maria Keil 

Ano: 1955 

 
Ilustração 66 - Maria Keil, estudo para painel de azulejo, lápis sobre papel (coleção particular), 1955 (Mantas, 2012b, p. 181) 

 
10. Rapariga da Fruta  

Autora: Maria Keil 

Ano: 1955 

 
Ilustração 67 - Maria Keil, painel de azulejo (coleção particular), 1955 (Mantas, 2012b, p. 182) 
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11. Festa 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1960 

 
Ilustração 68 - Maria Keil, estudo para painel de azulejo (coleção particular), 1958-1960 (Mantas, 2012b, p. 183) 

 
12. Refeitório do grupo escolar da célula 6 de Alvalade - Escola EB1 um São João de 

Brito 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1956 

 
Ilustração 69 - Maria Keil, painel de azulejo, Alvalade, Lisboa, 1956 (Mantas, 2012b, p. 186) 
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13. O Mar 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1956-1958 

 
Ilustração 70 - Maria Keil, painel de azulejo, Avenida Infante Santo, Lisboa, 1956-1958 (Ilustração nossa, 2021) 

 
 
14. Folhas 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1960 

 
Ilustração 71 - Maria Keil, estudo para painel de azulejo, 1958-1960 (Mantas, 2012b, p. 184) 
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15. Metropolitano de Lisboa, estação Restauradores  

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1959 

 
Ilustração 72 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1958-1959 (Ilustração nossa, 2021) 

 
 
16. Metropolitano de Lisboa, estação Rotunda – Marquês de Pombal  

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1959 

 
Ilustração 73 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1958-1959 (Ilustração nossa, 2021) 
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17. Metropolitano de Lisboa, estação Parque  

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1959 

 
Ilustração 74 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1958-1959 (Ilustração nossa, 2021) 

 
 
18. Metropolitano de Lisboa, estação São Sebastião       

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1959 

 
Ilustração 75 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1958-1959 (Mantas, 2012b, p. 207) 

  



Azulejaria de Maria Keil: Obra pública  

Maria Inês Manso de Oliveira Rocha   162 

19. Metropolitano de Lisboa, estação Palhavã – Praça de Espanha 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1959 

 
Ilustração 76 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1958-1959 (Ilustração nossa, 2021) 

 
 
20. Metropolitano de Lisboa, estação Sete Rios – Jardim Zoológico 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1959 

 
Ilustração 77 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1958-1959 (Ilustração nossa, 2021) 
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21. Metropolitano de Lisboa, estação Picoas 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1959 

 
Ilustração 78 - Maria Keil, painel de azulejo, pormenor, Lisboa, 1958-1959 (Ilustração nossa, 2021) 

 
 
22. Metropolitano de Lisboa, estação Saldanha 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1959 

 
Ilustração 79 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1958-1959 (Mantas, 2012b, p. 220) 
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23. Metropolitano de Lisboa, estação Campo Pequeno 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1959 

 
Ilustração 80 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1958-1959 (Mantas, 2012b, p. 223) 

 
 
24. Metropolitano de Lisboa, estação Entrecampos 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1958-1959 

 
Ilustração 81 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1958-1959 (Mantas, 2012b, p. 225) 
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25. Prédios nos Olivais Norte 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1959 

 
Ilustração 82 - Maria Keil, relevos decorativos cerâmicos, unidades externas, Olivais, Lisboa, 1959 (Mantas, 2012b, p. 195) 

 
 
26. Metropolitano de Lisboa, estação Rossio 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1962-1963 

 
Ilustração 83 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1962-1963 (Mantas, 2012b, p,229) 
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27. Metropolitano de Lisboa, estação Socorro – Martim Moniz 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1966 

 
Ilustração 84 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1966 (Mantas, 2012b, p. 230) 

 
 
28. Metropolitano de Lisboa, estação Intendente 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1965-1966 

 
Ilustração 85 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1965-1966 (Mantas, 2012b, p. 234) 
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29. Metropolitano de Lisboa, estação Anjos 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1966 

 
Ilustração 86 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1966 (Mantas, 2012b, p. 239) 

 
 
30. Delegação da TAP em Nova Iorque 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1967 

 
Ilustração 87 - Maria Keil, estudo para painel de azulejo, Nova Iorque, 1967 (Mantas, 2012b, p. 254) 

  



Azulejaria de Maria Keil: Obra pública  

Maria Inês Manso de Oliveira Rocha   168 

31. Metropolitano de Lisboa, estação Arroios 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1972 

 
Ilustração 88 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1972 (Mantas, 2012b, p. 242) 

 
 
32. Metropolitano de Lisboa, estação Alameda 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1972 

 
Ilustração 89 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1972 (Mantas, 2012b, p. 245) 
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33. Metropolitano de Lisboa, estação Areeiro 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1972 

 
Ilustração 90 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1972 (Mantas, 2012b, p. 248) 

 
 
34. Metropolitano de Lisboa, estação Roma 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1972 

 
Ilustração 91 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1972 (Mantas, 2012b, p. 251) 
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35. Metropolitano de Lisboa, estação Alvalade 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1972 

 
Ilustração 92 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1972 (Mantas, 2012b, p. 253) 

 
 
36. Casino de Vilamoura 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1973 

 
Ilustração 93 - Maria Keil, estudos para painel de azulejo, guache e lápis sobre papel., Vilamoura, Algarve, 1973 (Mantas, 2012b, p. 256) 
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37. Os Cornos da Lua 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1981 

 
Ilustração 94 - Maria Keil, estudo para painel de azulejo, guache sobre papel, Lisboa, 1981 (Mantas, 2012b, p. 257) 

 
 
38. A Raposa e o Espírito da Vinha 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1984 

 
Ilustração 95 - Maria Keil, estudo para painel de azulejo, guache e lápis sobre papel, Lisboa, 1984 (Mantas, 2012b, p. 258) 
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39. O Sol  

Autora: Maria Keil 

Ano: 1986 

 
Ilustração 96 - Maria Keil, estudo para painel de azulejo, guache e lápis sobre papel, Lisboa, 1986 (Mantas, 2012b, p. 259) 

 
 
40. Casa Particular, Família de José Ferreira 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1988 

 
Ilustração 97 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1988 (Mantas, 2012b, p. 260) 
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41. Pinheiro 

Autora: Maria Keil 

Ano: 1988 

 
Ilustração 98 - Maria Keil, estudo para painel de azulejo, guache, caneta e lápis sobre papel, Lisboa, 1988 (Mantas, 2012b, p. 261) 

 
 
42. S/N 

Autora: Maria Keil 

Ano: 2000 

 
Ilustração 99 - Maria Keil, painel de azulejo, Silves, Algarve, 2000 (Mantas, 2012b, p. 264) 

 



Azulejaria de Maria Keil: Obra pública  

Maria Inês Manso de Oliveira Rocha   174 

43. Área de serviço de Rio Maior 

Autora: Maria Keil 

Ano: 2001 

 
Ilustração 100 - Maria Keil, painel de azulejo, Rio Maior, Santarém, 2001 (Mantas, 2012b, p. 266) 

 
 
44. Metropolitano de Lisboa, São Sebastião I  

Autora: Maria Keil 

Ano: 1995-2009 

 
Ilustração 101 - Maria Keil, painel de azulejo, Lisboa, 1995-2009 (Ilustração nossa, 2021) 
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