Acção Escola SOS Azulejo
Figueira da Foz
Casa do Paço, 5 de Maio de 2011

Câmara Municipal da Figueira da Foz

Projecto SOS Azulejo
O projecto SOS - Azulejo nasceu da necessidade de combater a grave
delapidação que se vem constatando no património azulejar português,
por via de furto, vandalismo e incúria. Tendo em vista proteger este
património histórico e artístico, a Escola de Polícia Judiciária/Museu de
Polícia Judiciária, em parceria com a Associação Nacional de Municípios
Portugueses, o IGESPAR, a PSP, a GNR, o Instiituto Politécnico de
Tomar e a Rede Temática de Estudos de Azulejaria e Cerâmica João
Miguel Santos Simões procuram, numa perspectiva multidisciplinar,
conjugar a prevenção criminal e a conservação preventiva deste
património único.

Acção Escola SOS Azulejo
Objectivo da acção:
A Acção Escola SOS Azulejo é uma iniciativa pedagógica de âmbito
nacional que pretende envolver as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico,
na preservação do património azulejar e, simultaneamente, criar algum
impacto nas comunidades locais.
O Município da Figueira da Foz adere a esta iniciativa envolvendo três
escolas do concelho (EB1 Netos, EB1 Viso e EB1 Vila Verde), na
concretização de uma acção concertada a decorrer no dia 5 de Maio de
2011: cerca de 100 alunos dos 3º e 4º anos colocarão o seu azulejo no
local escolhido da Casa do Paço para completar um painel onde constam
azulejos furtados e registados no site do projecto www.sosazulejo.com.
Esta iniciativa é uma chamada de atenção de sensibilização para o
actual problema da grave delapidação do património azulejar português,
por furto, vandalismo e falta de conservação e para a necessidade
imperiosa de valorização e salvaguarda deste património arquitectónico
identitário da cultura nacional.

PROGRAMA DA FIGUEIRA DA FOZ
Dias: 5 Maio 2011
Locais: Casa do Paço, Largo Vítor Guerra
Jardim Municipal *
09h45: Recepção dos alunos na Casa do Paço.
Visita guiada à Casa do Paço, repositório do mais importante
conjunto de azulejos Delft, da 1ª metade do século XVIII, existente em
Portugal.
10h00: Palestra de sensibilização para a importância e salvaguarda do
património azulejar com informações prestadas pelo Comando da PSP
da Figueira da Foz e pela Divisão de Cultura da Câmara Municipal da
Figueira da Foz.
10h30 / Jardim Municipal: Demonstração de algumas técnicas de
pintura de azulejo pelo atelier de cerâmica Dinarte, da Figueira da Foz.
11h00 / Jardim Municipal: Colocação dos conselhos de salvaguarda e
do painel de azulejos baseado nos azulejos furtados constantes no site
www.sosazulejo.com.
*Acções sujeitas às condições meteorológicas

