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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

Entidade: Projeto SOS Azulejo 

 Mestre Leonor Sá - Coordenadora do Projeto e Conservadora do Museu 

da Polícia Judiciária; Professor Dr. Vítor Serrão, dirigente da RTEAJMSS -

IHA- Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Professora Dra. Ana 

Velosa, do Departamento de Engenharia da Universidade de Aveiro; Dr. 

João Pedro Monteiro, do Museu Nacional do Azulejo - Direção Geral do 

Património Cultural; Dr. Joaquim Sardinha, Vice-Presidente da Câmara de 

Mafra - Associação Nacional dos Municípios Portugueses; Major Paulo 

Miguel Poiares, da Guarda Nacional Republicana e Subcomissária Joana 

Reis, da Polícia de Segurança Pública. 

 

Recebidos por: Deputados Ana Sofia Bettencourt, Maria José Castelo Branco e Pedro 

Pimpão (PSD), Abel Baptista (CDS-PP) e Rita Rato (PCP). 

 

 

Exposição: A Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD) apresentou as boas vindas aos 

representantes do “Projeto SOS Azulejo” e passou, de imediato, a palavra à Sra. Deputada Rita 

Rato (PCP), que cumprimentou a delegação e informou que não poderia acompanhar os 

trabalhos, por se encontrar a participar na audição do Sr. Secretário de Estado da 

Administração Pública, a decorrer à mesma hora. Felicitou ainda pela iniciativa e transmitiu que 

ouviria, posteriormente, a gravação da audiência. 

 

A Coordenadora do “Projeto SOS Azulejo" fez uma breve exposição, que pode ser consultada 

na página internet da Comissão, em que fez a apresentação do Projeto, das principais ações e 

iniciativas desenvolvidas e dos resultados alcançados de 2007 a 2015. Apresentou, por último, 

um conjunto de propostas ao Parlamento, que constituem os seus principais objetivos a curto e 

médio prazo e que serão, na sua opinião, decisivos para a futura salvaguarda geral do 

património azulejar português e respetiva candidatura a “Património Mundial”. 

 

A Sra. Deputada Maria José Castelo Branco (PSD) cumprimentou a delegação pelo esforço e 

pelo importante trabalho que têm vindo a desenvolver, a favor da manutenção de um 

património tão rico que se impõe preservar, enquanto é tempo. Considerando que cada azulejo 

que é roubado, é roubado a todos nós, anunciou que levaria a ideia para Amarante, onde 

reside, para que adira ao Projeto. Terminou, sublinhando a importância da divulgação junto dos 

jovens, lembrando que a proteção do património exige, em primeiro lugar, a sua valorização e o 

seu reconhecimento. 

 

O Sr. Deputado Abel Baptista (CDS-PP) cumprimentou a delegação e felicitou-a pelo Projeto, 

que considerou muitíssimo válido, por se tratar de um património nacional, que importa 

conservar. Fez referência ao problema do furto, mas também do abandono do património e, 

lembrando o aproximar do final da Legislatura, referiu que iria apresentar um projeto de 

resolução, a recomendar ao Governo uma reflexão séria sobre esta matéria.   

 

A Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD) manifestou um carinho especial pelo Projeto e 

pelo Museu, e questionou sobre os motivos para o aumento do número de furtos de azulejos 
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históricos e artísticos registados entre 2013 e 2014. Terminou, fazendo referência à proposta 

apresentada pelo Sr. Deputado Abel Baptista, entendendo que existe uma perspetiva de 

trabalho para se encontrar uma solução, que poderá ser unânime.  

 

A Coordenadora do “Projeto SOS Azulejo" agradeceu as intervenções e, relativamente à 

questão do número de furtos, esclareceu que o gráfico apresentado representa apenas os 

furtos registados na PSP, sendo que não há registo de muitos outros casos, em que não é 

apresentada queixa. Referiu ainda que o referido aumento entre 2013 e 2014 poderá ficar a 

dever-se à divulgação efetuada pelo Projeto SOS Azulejo e, consequentemente, a uma maior 

consciencialização das pessoas relativamente ao valor dos azulejos, levando-as a denunciar as 

situações e a apresentar queixa. 

 

Para terminar, reafirmou a importância da alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização 

e Edificação de Lisboa (RMUEL), que permite estancar a remoção sistemática de fachadas de 

azulejos, e considerou ainda que é fundamental que os azulejos se mantenham no local onde 

se encontram para aí poderem ser fruídos.   

 

  

A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página 

internet da Comissão. 

 

 

Palácio de São Bento, 3 de junho de 2015 

 

 

 

A assessora  

Cristina Tavares 
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