A Sociedade de Geografia de Lisboa com a colaboração da Direcção de História e Cultura
Militar, Direcção de Infaestruturas do Exército, da Direcção Municipal de Cultura da CM de
Lisboa, do Museu Nacional do Azulejo, da Rede de Investigação em Azulejo (ARTIS – Instituto
de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), do SOS Azulejo/ Museu
de Polícia Judiciária e da União das Misericórdias Portuguesas.
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1. O azulejo é, indiscutivelmente, uma das expressões artísticas que melhor nos identifica e
talvez uma das maiores contribuições de Portugal para o património cultural mundial. No entanto, nem
sempre mereceu a atenção devida e são muitas as razões que, ao longo dos tempos, explicam a sua
desvalorização, alienação e destruição.
Nos últimos anos tem-se assistido a várias iniciativas1 que procuram fazer face a este quadro negativo.
Contudo, continuam muito presentes a destruição do património azulejar, a descaracterização dos
revestimentos que se conservam in situ, assim como os furtos, a comercialização ilícita, ou ainda as
intervenções inadequadas e/ou eticamente discutíveis- para citar apenas alguns dos problemas mais
visíveis que afectam o Património Azulejar Português. Outras questões prendem-se com a falta de
inventários, não apenas da azulejaria aplicada em espaços privados, mas também da que se encontra no
exterior de edifícios não classificados, e com a ausência de dados rigorosos que permitam aferir em que
medida a recente legislação protectora do património azulejar está a ser, ou não, aplicada.
Refira-se, ainda, a ausência de conhecimento acessível para algumas tipologias e cronologias,
face às quais é notória uma falta de sensibilidade ou mesmo preconceito, para além da dificuldade em
identificar infracções à legislação em vigor e aplicar as decorrentes medidas penais, contribuindo
também de forma decisiva para complexificar um panorama em que a pergunta “azulejo: património em
risco?” não só faz sentido como se impõe.
2. Assim, considerando que cabe à presente geração zelar por este património, criando
estratégias de actuação e mais medidas efectivas de salvaguarda, a Sociedade de Geografia de Lisboa,
em conjunto com outras instituições para o efeito vocacionadas, apelando à reflexão sobre este tema,
promove a realização do congresso “Azulejo: património em risco?” a realizar entre 14 e 16 de Maio.
3. Para o efeito, encontra-se aberta até ao dia 20 de Março a chamada de comunicações, sendo
aceites propostas inéditas nos seguintes temas relacionados com o Património Azulejar:
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Entre estas destacamos os três diplomas legais actualmente em vigor: a Lei 79/2017 que interdita a demolição de
fachadas azulejadas e a remoção de azulejos, em todo o território nacional; a criação do Dia Nacional do Azulejo
(Resolução da AR nº144-2017); e a Resolução da AR nº 145-2017, que recomenda ao Governo a protecção e a
valorização do Património Azulejar Português.

I - Inventariação e investigação associada;
II - Salvaguarda e valorização;
III - Consciencialização e boas práticas;
IV - Mecanismos de protecção;
V - Critérios de intervenção, formação dos intervenientes;
VI - Abandono, incúria, furto, destruição e/ou comercialização.

As propostas serão enviadas para azulejoemrisco2020@gmail.com e devem incluir:
- Um resumo com não mais do que 300 palavras, no qual seja sucintamente clarificada a questão a
examinar na comunicação e qual o contributo que o autor pretende dar sobre a mesma;
- Uma nota biográfica com não mais do que 100 palavras;
- Nome do proponente, endereço de correio electrónico e contacto telefónico.
4. Até ao dia 17 de Abril os proponentes serão notificados da eventual aceitação da proposta de
comunicação. Os textos definitivos serão posteriormente publicados em actas.
Na elaboração da apresentação, os proponentes devem tomar em consideração que as
comunicações não podem ultrapassar os 20 minutos.
Os trabalhos do Congresso serão em português, embora possa haver comunicações
apresentadas em outro idioma.
A participação no Congresso é sujeita a inscrição prévia. Mais informações serão divulgadas
oportunamente.
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