
                                
            

 
 

6 de maio 
Dia Nacional do Azulejo 

 
          

Viseu Azulejar é um projeto que nasceu há três anos, na ESEN, abraçando o desafio lançado 

pelo programa nacional “Ação Escola SOS Azulejo”, do Museu da Polícia Judiciária. Um desafio 

que abraçámos com o especial apoio do Município, nosso parceiro desde a primeira hora. 

Este ano de 2020 o projeto preparava, entre outras iniciativas, o lançamento de um concurso de 

fotografia – Olhares sobre o Património Azulejar da Cidade – dirigido aos alunos das escolas 

secundárias de Viseu, inspirado também pelo Programa Cultural do Município 2020 – Luz, 

Câmara, Ação. 

Infelizmente o tempo de confinamento que a todos apanhou de surpresa obrigou também à 

suspensão do nosso projeto para este ano. Contudo, ainda que suspenso e aguardando 

melhores dias, aqui estamos para lembrar e assinalar o valor simbólico desta data tão especial, 

o Dia Nacional do Azulejo, partilhando com a comunidade educativa da ESEN uma mensagem 

que traduza a justa e digna medida que esta celebração nos merece. 

Enaltecer o património azulejar português é também sentir o orgulho de partilhar com o mundo 

um pouco do nosso rosto, que é a nossa identidade nacional. E quem percorre o país de norte a 

sul, do litoral ao interior, descobre esse rosto que o engenho e a arte portuguesa foi tecendo ao 

longo dos tempos, modernizando e adaptando a novas visões e leituras, mas sem deixar nunca 

de preservar e intensificar a sua forte identidade. De uma forma muito particular, o olhar dos 

estrangeiros que nos visitam, enfatiza e leva mais longe a singularidade da azulejaria portuguesa 

e da alma do povo que lhe dá vida. E o testemunho desse olhar através de uma “lente” que não 

a nossa, é também uma forma de podermos descobrir um pouco mais sobre quem somos, para 

valorizar e proteger ainda mais o nosso património cultural.  

Por isso aqui fica a sugestão: três pequenos vídeos que poderão dar razão às nossas palavras. O 

primeiro testemunha o olhar de quem nos visita e se deixa encantar pela azulejaria portuguesa. 

Este primeiro vídeo alimentará certamente a curiosidade de ver e fruir os dois seguintes que 

nos convidam a visitar duas das mais antigas e consagradas fábricas de azulejaria portuguesa, 

ambas em Lisboa – a Fábrica Sant’Anna, e a Fábrica Viúva Lamego. 

Veja os links: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZumdlxujMb0 (Portugal's sensational Ceramic Tiles) 

https://www.youtube.com/watch?v=If3AEwgpKXM (The art of crafting Portuguese Tiles 

Fábrica Sant'Anna) 

https://www.youtube.com/watch?v=aCKAAvoUEbE (Viúva Lamego - Cerâmicas de Sintra) 

As Professoras: 

Isabel Medeiros e Isabel Fonseca 
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