
Ex. mo Presidente da 8ª Comissão Parlamentar para a Educação, Ciência e Cultura, 
Dr. Abel Baptista, 
 
 
Como responsável pelo Museu de Polícia Judiciária e coordenadora do ‘Projeto SOS Azulejo’, e 
na sequência da nossa conversa telefónica de há 2 dias, venho endereçar-lhe este e-mail,  em 
primeiro lugar, para lhe agradecer penhoradamente  o seu interesse e disponibilidade em 
dialogar connosco. 
 
Em segundo lugar  venho, seguindo o seu amável conselho,  solicitar uma reunião entre a 8ª 
Comissão Parlamentar a que preside e a Coordenação e Parceiros do ‘Projeto SOS Azulejo’  
( www.sosazulejo.com ), no sentido, sobretudo, de se viabilizar a criação de um ‘Dia nacional do 
azulejo’. Na ocasião teremos certamente também oportunidade de apresentar as inúmeras 
ações implementadas pelo nosso Projeto e os seus resultados positivos mensuráveis (p. ex. a 
diminuição de quase 70% dos furtos registados de azulejos a partir de 2007, quando o ‘SOS 
Azulejo’ surgiu), e porventura discutir medidas que possam contribuir para a salvaguarda e 
valorização do património azulejar português, património que é único no mundo e que se 
encontra tão mal protegido e mal tratado no nosso país. 
 
 A nível dessas mesmas medidas, recordo que propusemos ao Município de Lisboa uma 
alteração do seu RMUEL, que foi aceite pelo seu Departamento de Urbanismo, tendo entrado 
em vigor em abril de 2013 (ver ANEXO). Essas medidas interditam a demolição de fachadas 
azulejadas e a remoção de azulejos das mesmas fachadas na capital, salvo exceções 
devidamente justificadas. Neste momento estamos a envidar todos os esforços para que todos 
os Municípios adotem a mesma regulamentação, pois assim todo o património azulejar exterior, 
a nível nacional, estará protegido, mediante uma medida bastante simples - mas com um 
enorme impacto, e que poderá viabilizar, na prática, a candidatura do património azulejar 
português a ‘Património da Humanidade’. Com efeito, ao ritmo com que se têm demolido 
edifícios azulejados ou removido azulejos das suas fachadas ao longo dos últimos 30 anos, em 
breve Portugal deixará de ser o país com o património azulejar mais importante do mundo. Não 
poderemos deixar que tal aconteça.  
 
De facto, o património azulejar português é, repetimos, único no mundo, e de um valor 
incalculável, sendo absolutamente identitário da cultura portuguesa. Todos sabemos como os 
azulejos portugueses são extraordinariamente apreciados pelos estrangeiros, sendo muito fácil 
encontrar testemunhos constantes do seu deslumbramento. 
 
Resta–me recordar que o ‘Projeto SOS Azulejo’ é de iniciativa e coordenação do Museu de Polícia 
Judiciária e conta com as seguintes Parcerias: Associação Nacional de Municípios Portugueses; 
Direção Geral do Património Cultural; Rede Temática em Estudos de Azulejaria e Cerâmica João 
Miguel Santos Simões, do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa; Instituto Politécnico de Tomar; Universidade de Aveiro; Guarda Nacional Republicana 
e Polícia de Segurança Pública. 
 
Na expectativa de continuar a merecer a sua atenção, que agradeço antecipadamente, envio os 
meus melhores cumprimentos, 
 
Leonor Sá 
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