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Alunos de três escolas do concelho participaram no projecto nacional ‘SOS Azulejo’, que se realizou na Praça Conde de Agrolongo

‘SOS Azulejo’ sensibiliza
defesa do património
ALUNOS DE TRÊS ESCOLAS do concelho participaram no projecto nacional
‘SOS Azulejo’. Evento decorreu à mesma hora nos municípios envolvidos.
MUNICÍPIO DE BRAGA
| Redacção |

O Município de Braga associou-se novamente ao projecto nacional ‘SOS Azulejo’. A iniciativa, que juntou cerca de 170
jovens oriundos de três escolas
do concelho (Centro Escolar de
Maximinos, EB1 da Sé e EB 2,3
de Real), realizou-se na Praça
Conde de Agrolongo, junto ao
Convento do Pópulo.
Promovida anualmente pelo
Museu da Polícia Judiciária, a
acção ‘Escola SOS Azulejo’ tem
como intuito sensibilizar a comunidade para a importância e

carácter únicos do património
azulejar português, a que importa dar continuidade, combatendo
os actuais problemas de grave
delapidação por furto, incúria e
vandalismo.
Durante o evento, que teve a
particularidade de ocorrer à
mesma data e hora em todos os
municípios envolvidos, foi construído um painel com exemplos
de azulejos de padrão, provenientes de fachadas de edifícios
históricos da cidade de Braga.
Cada aluno transportou e colocou no chão o seu ‘azulejo’, em
cartolina, previamente realizado
na sala de aula com o apoio da

professora, formando, assim, um
painel de azulejos.
Desta forma, deu-se origem a
um movimento único de valorização deste património. As turmas tiveram ainda a oportunidade de fazer uma visita guiada
aos azulejos do Convento do Pópulo e participar em jogos pedagógicos relacionados com esta
temática.
O azulejo é um elemento decorativo que tem sido utilizado intensamente desde o século XI e
que actualmente está em perigo
de ser delapidado.
A abordagem a esta problemática, que se materializa neste ti-
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Mais novos tiveram oportunidade de construir um painel com exemplos de azulejos

po de eventos junto dos mais novos, engloba a vertente da conservação preventiva e da sensibilização, na procura um inves-

timento de salvaguarda global
que apresente garantias de real
eficácia na protecção do património azulejar.

