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Nota de Imprensa 
 

Open House Lisboa, agora, também em Almada 
 

Press Tour de descoberta d’Os Caminhos da Água 

 

Esta quarta-feira, dia 15 de setembro, no âmbito da 10.ª edição do Open House 

Lisboa - de que Almada é parte integrante pela primeira vez - teve lugar a 

Press Tour de descoberta “d’Os Caminhos da Água”, que partiu de Lisboa à 

descoberta de Almada, através de dois espaços emblemáticos - O Palácio do 

Alfeite, na Base Naval de Lisboa (BNL) e os Antigos Estaleiros da Lisnave. 

 

A Presidente da Câmara Municipal de Almada (CMA), Inês de Medeiros, 

endereçou as boas vindas aos presentes, enaltecendo a relevância desta 

iniciativa, que contribuirá para “dar a conhecer a diversidade e riqueza do 

concelho”, que tem, em si, - mar, rio, campo, cidade - e que “é um território 

que está em franca transformação e inovação”. 

 

Os “Caminhos da Água” 

 

O Open House 2021 atravessa o rio e estende-se até Almada. Do Tejo e das 

linhas de águas que nele desaguam nasce o fio condutor do roteiro desta edição 

centrada na leitura das cidades enquanto paisagens modeladas a partir de um 

elemento natural – a Água! 

 

No fim de semana de 25 e 26 de setembro, descobrem-se os “Caminhos da 

Água” que moldam as paisagens de Almada e Lisboa: 

 Espaços de visita gratuita 

 Percursos urbanos acompanhados por especialistas 

 Passeios sonoros 

 Atividades júnior 

 Programa Plus 

 Visitas inclusivas – destinadas a pessoas cegas ou com baixa visão e 

pessoas com deficiência cognitiva  

 

 

 

 

https://www.cm-almada.pt/descoberta-dos-caminhos-da-agua-em-almada
https://www.cm-almada.pt/descoberta-dos-caminhos-da-agua-em-almada


 

 

Roteiro Almada 

 

- Linha de Costa: 

Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual 

Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior 

Igreja de Nossa Senhora da Assunção 

Incrível Almadense 

Museu de Almada – Casa da Cidade 

Teatro Municipal Joaquim Benite 

- Linha de Festo: 

Antigos Estaleiros da Lisnave 

Arsenal do Alfeite 

Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea 

Casa na Trafaria 

Cova do Vapor 

Escola Naval 

Fragata D. Fernando II e Glória 

Lazareto – Asilo 28 de Maio 

Museu Naval – Olho de Boi 

Palácio do Alfeite 

Antigo Presídio da Trafaria 

Santuário do Cisto Rei,  

Seminário de São Paulo de Almada 

Terminal da Trafaria – OZ Energia 

- Vale do Porto Brandão: 

Lazareto – Asilo 28 de Maio 

 

Segurança 

 

Em contexto de pandemia e por questões de organização e segurança, existirão 

mais espaços a obrigar reserva prévia e será implementado um sistema de 

registo de entradas que permite dar informação sobre a afluência de cada 

espaço em tempo real, orientando as escolhas do visitante. 

 

Organização 

 

O Open House Lisboa é uma iniciativa co-produzida pela Trienal de Arquitectura 

de Lisboa e pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, 

E.M. (EGEAC), em parceria com a Câmara Municipal de Almada. 

 

 

 

 

https://www.trienaldelisboa.com/
https://www.trienaldelisboa.com/
https://www.site.egeac.pt/
https://www.site.egeac.pt/
https://www.cm-almada.pt/


 

Todas as informações | Horários, locais e marcações:  

 

https://www.trienaldelisboa.com/ohl/ 

 

 

Links 

 

ROTEIRO 2021 - Lista de Espaços por linha de água 

https://docs.google.com/document/d/1e_uqFA6yrQmH0HRJtjLhCAFxX2nAadD

vYV97ql3kDoE/edit?usp=sharing 

 

PROGRAMA PLUS 

https://docs.google.com/document/d/1G7g_qTJa-

4qERvM8C1uMMqlkJkOm3f7MpeMHi9YLdRI/edit?usp=sharing 

 

ACTIVIDADES JUNIOR E ACESSÍVEIS 

https://docs.google.com/document/d/1f1OvWoQK9sctzjiFVvBcnCiGZoshxqrU49

3_Fvex-b8/edit?usp=sharing 

 

DESCARREGAR IMAGENS 

https://drive.google.com/drive/folders/13SC73vTsWX-ZhKDOhaEy0TTaZxIxt--

k?usp=sharing 

 

 

Mais informações: 
Charlene Izaque 
E-mail: cizaque@cm-almada.pt    
www.facebook.com/cmalmada | www.instagram.com/cmalmada 

 

 

Almada, 16 de setembro de 2021 

https://drive.google.com/drive/folders/13SC73vTsWX-ZhKDOhaEy0TTaZxIxt--k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13SC73vTsWX-ZhKDOhaEy0TTaZxIxt--k?usp=sharing

