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metamorfoses da azulejaria metamorfoses da azulejaria metamorfoses da azulejaria metamorfoses da azulejaria ----    portugal/brasil: portugal/brasil: portugal/brasil: portugal/brasil:     

releituras, revisões, recriaçõesreleituras, revisões, recriaçõesreleituras, revisões, recriaçõesreleituras, revisões, recriações 

 

2 de Junho2 de Junho2 de Junho2 de Junho    

Grande Auditório Faculdade de BelasGrande Auditório Faculdade de BelasGrande Auditório Faculdade de BelasGrande Auditório Faculdade de Belas----Artes Artes Artes Artes     

    

Programa:Programa:Programa:Programa:    

10h30 10h30 10h30 10h30 - Luísa Arruda (FBAUL) - Abertura do Encontro 

    

10h45/13h00 10h45/13h00 10h45/13h00 10h45/13h00     

----    Bárbara Coutinho – apresentação do projecto do painel de azulejos de André 

Saraiva    

 

- Olympio Pinheiro (UNESP/FAPESP/FBAUL) - “Azulejaria luso-brasileira: identidade 

e metamorfose” 

 

- Marluci Menezes (LNEC) - "(Des)conexões discursivas em torno do azulejo de aqui 

e do além-mar" 

 

- Alexandre Pais (MNAz) – “A complexa simplicidade. O azulejo na arquitectura de 

Siza Vieira” 

 

14h30/16h3014h30/16h3014h30/16h3014h30/16h30    

- Luísa Santos (U Católica) - "A Azulejaria Portuguesa na Arte Contemporânea: 

quatro exemplos" 

 

- Ana Almeida (FLUL) - “Objecto museológico e património integrado: o caso do 

azulejo contemporâneo” 

 

- Pedro Neves (FBAUL) - “Azulejaria na Arte Urbana” 
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- Miguel Bandeira Duarte (EAUM) - “Os painéis de Jorge Barradas no Museu 

Nogueira da Silva” 

 

16h45/18h0016h45/18h0016h45/18h0016h45/18h00    

- Susana Flor (UNL) - “Entrou na obra por ordem do Sr. Conde de Aveiras’: 

desempenho(s) dos ofícios de Mestre de obras, azulejador, ladrilhador e oleiro 

numa campanha de obras seiscentista” 

 

- Celso Mangucci (CHAM) - “Um esquecimento premeditado. Cirilo Wolkmar 

Machado e a historiografia da azulejaria portuguesa.” 

 

- Anabela Cardeira e Mafalda Cardeira (FBAUL) - “O inventário da colecção de 

azulejo antigo da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa” 

 

- Alice Nogueira Alves, Marta Frade, Pedro Fortuna e João Reis (FBAUL) - “A 

colecção de azulejo contemporâneo da Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa” 

 

18h00 18h00 18h00 18h00 ----    Debate 

 

3 de Junho3 de Junho3 de Junho3 de Junho    

10h30/11H30 10h30/11H30 10h30/11H30 10h30/11H30 ----    Museu Nacional do Azulejo Museu Nacional do Azulejo Museu Nacional do Azulejo Museu Nacional do Azulejo     

Visita guiada à exposição Desenhar a Luz por Miguel Arruda    

 

 


