
Exmo. Senhor 

Exmo. Senhor Deputado Pedro Soares 

Presidente da Comissão de ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização 

Poder Local e Habitação,  

 

O Museu Nacional do Azulejo tem, no cumprimento da sua missão de salvaguarda, 

estudo e divulgação do património azulejar, e em representação da Direção Geral do 

Património Cultural, vindo a colaborar com o “Projeto SOS Azulejo” na defesa da 

implementação de legislação que interdite a demolição de edifícios com fachadas 

revestidas a azulejos, assim como a remoção de azulejos de fachadas, salvo em 

exceções devidamente justificadas e autorizadas pelos municípios. 

No que diz respeito ao Projeto de lei nº 416/XIII, visando estabelecer mecanismos de 

proteção do património azulejar, procedendo à 13ª alteração ao Regime Jurídico de 

Urbanização e edificação, há que considerar o seguinte: a delapidação, seja por incúria, 

vandalismo ou furto, do património azulejar presente em fachadas de edifícios urbanos 

tem sido uma realidade nas últimas décadas, pelo que a implementação de medidas 

como as previstas nos artigos 13º nº 9 e 14º nº 2 do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação de Lisboa, de 2013, também seguidas por outros três 

municípios, se constitui como da maior importância. Trata-se de um Regulamento 

ponderado pois, ao prever exceções devidamente justificadas e autorizadas pelo 

município, tem em consideração que nem todas as fachadas azulejadas têm interesse 

ou valor patrimonial, podendo não se justificar a sua preservação. 

No entender do Museu Nacional do Azulejo, o alargamento e adaptação deste 

Regulamento a legislação de âmbito nacional pode conduzir a uma rápida 

implementação de uma importante medida de proteção deste património, visto que a 

sua adoção município a município, mesmo que viesse a garantir a sua implementação 

em todo o território nacional, seria certamente um processo muito moroso, dependente 

de diferentes calendários de alteração a Planos Diretores Municipais. 

O Museu Nacional do Azulejo considera, assim, da maior importância a apresentação 

de medidas legislativas como o Projeto de lei nº 416/XIII, na certeza de que a sua 

implementação constituirá um poderoso instrumento legal para garantir aquele que é 

um objetivo axial do próprio Museu, a salvaguarda do património azulejar português. 

Não obstante, creio ser de toda a importância sublinhar que o presente Projeto de Lei 

incide apenas sobre a azulejaria aplicada em fachadas, ou seja, sobre uma parcela 

diminuta, embora significativa, do património azulejar. Efetivamente, encontrando-se a 

maior parte da azulejaria portuguesa, bem como a de origem internacional aplicada em 



território português, no interior dos edifícios, e encontrando-se entre esta a azulejaria 

com maior relevância histórica - aquela que foi produzida entre os séculos XVI e XVIII, 

incluindo períodos fundamentais como o chamado “Ciclo dos Mestres” (1690-1725) -, 

importará, sem prejuízo da implementação de propostas legislativas como a presente, 

considerar futuramente soluções legislativas que garantam uma proteção eficaz da 

totalidade do património azulejar, não inserido em edifícios classificados, existente em 

território nacional. 

O Museu Nacional do Azulejo disponibiliza-se desde já para ajudar na redação do 

preâmbulo da presente medida legislativa, assim como na reflexão conjunta sobre estas 

matérias, designadamente a comercialização de azulejos. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Maria Antónia Pinto de Matos 
Diretora 
Museu Nacional do Azulejo 
Rua da Madre de Deus nº4  
1900-312 Lisboa – Portugal 
Tel: (00 351) 218 100 340 
Fax: (00 351) 218 100 369 

e-mail mapmatos@mnazulejo.dgpc.pt 
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