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Nas propostas de exposição, a Se-

mana da Reabilitação Urbana vai 

contemplar três iniciativas, duas 

das quais patentes na Sociedade de 

Geografi a de Lisboa, palco das con-

ferências que constituem a agenda 

central e da área de presença das 

empresas parceiras. Uma destas 

exposições é a dos candidatos ao 

Prémio Nacional de Reabilitação 

Urbana, que este ano ascendem a 

51 projetos de 17 localidades de Nor-

te a Sul de Portugal. Este Prémio é 

aliás, um dos momentos marcantes 

da Semana e este ano volta a marcar 

a agenda de eventos paralelos, com 

um jantar de gala no imponente Pa-

lácio Nacional de Queluz. Será hoje, 

dia 15 de abril, e serve o evento pa-

ra divulgar os nomes dos projetos 

vencedores à edição deste ano, a 

terceira da iniciativa. 

Ainda no âmbito expositivo, estão 

também na Sociedade de Geografi a 

de Lisboa durante os dias da Sema-

na da Reabilitação Urbana (13 a 19 

de abril) os trabalhos resultantes do 

encontro de Urban Sketchers que 

decorreu a 29 de março, em Lisboa, 

Ana Tavares

Eventos paralelos à Semana 
oferecem atividades para todos 
Exposições, passeios pedestres ou de barco, workshops, entre outras atividades,
 integram a agenda de eventos paralelos da Semana da Reabilitação Urbana, onde a 
diversidade de públicos dá o mote.

de 14 a 19 de abril, pode participar 

nos passeios LisNova-LisVelha, orga-

nizado pela Lisboa Autêntica no âm-

bito do evento. Durante estes dias, 

com partida às 14h30 na Sociedade 

de Geografi a de Lisboa, todos os in-

teressados podem integrar, durante 

3 horas, pela cidade de Lisboa, um 

itinerário pedonal guiado com para-

gem em espaços, públicos e priva-

dos, de elevador valor patrimonial 

e cultural, além de visitar edifícios 

que foram recentemente alvo de re-

abilitação.

Na agenda de passeios, está ainda 

marcada para os dias 17 e 18 de abril 

a iniciativa Reabilitação by Boat, em 

parceria com a Lisboa by Boat. Es-

tes passeios de barco realizam-se 

durante uma hora, entre as 15 e as 

16h, com partida do Padrão dos Des-

cobrimentos e passagem por vários 

pontos icónicos na reabilitação da 

cidade. A proposta é ver a reabilita-

ção urbana com outra perspetiva, 

nomeadamente a partir do rio.

Também fora do espaço da Se-

mana, mas integrado na agenda 

ofi cial, realiza-se a 16 e 17 de abril, 

os Workshop LNEC – Reabilitação e 

Conservação do Espaço Construído, 

com o apoio da CBRE. Durante este 

encontro, vários participantes fi ze-

ram um percurso pela cidade, dese-

nhando lugares, edifícios, pessoas 

ou outros elementos, sob o tema 

“Reabilitação Urbana em Lisboa”. 

E, para apadrinhar esta ação foi 

convidada Inma Serrano, uma re-

ferência internacional neste tipo 

de desenho, que esteve em Lisboa 

acompanhar esta atividade. Os Ur-

ban Sketchers são um coletivo de 

autores, que desenham em diários 

gráfi cos as cidades onde vivem e os 

sítios por onde viajam, fazendo um 

registo do tempo e do lugar. 

Além destas duas mostras, tam-

bém a Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa se associa à Semana, inte-

grando na agenda paralela a  exposi-

ção “Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa – Património com Futuro”, 

que decorre na Galeria de Exposi-

ções Temporárias da SCML (Chia-

do) durante os dias do evento. Esta 

exposição, à qual se acede entrando 

na Igreja de São Roque, inaugurou 

no dia 9 de abril e termina a 10 de 

maio. 

Para quem gosta de passear a pé e 

tem gosto pela reabilitação urbana, 

 LISBOAAUTÊNTICA

Passeio inaugural LisNova-LisVelha em 2014, com presença do Engº João Appleton 

a realizar-se na sede desta entidade, 

na Avenida do Brasil, em Lisboa.

No dia 18 tem ainda lugar uma vi-

sita coordenada pela Ordem dos Ar-

quitectos à zona Ribeirinha Oriental, 

entre a Baixa e o Parque das Nações. 

A atividade decorre entre as 10h00 

e as 13h00.

Além destas iniciativas, a Sema-

na da Reabilitação Urbana volta a 

acolher o ArchKidz Lisboa, uma das 

atividades mais participadas pelo 

público não profi ssional. Trata-se 

de um workshop de arquitetura pa-

ra crianças, que terá lugar no dia 

19 de abril, entre as 15 e as 18 h na 

Sociedade de Geografi a de Lisboa. 

Numa tarde, este workshop gratuito 

oferece a oportunidade de aprender 

mais sobre arquitetura construindo 

uma maquete de uma casa com a 

orientação maioritária de profi ssio-

nais de arquitetura. O evento nasceu 

em Amsterdão e dado o sucesso que 

tem vindo a ter replicou-se já por 

diferentes cidades do Mundo tais co-

mo Roterdão, Bergen, Buenos Aires, 

Sidney, Barcelona e Lisboa (2014). O 

Archikidz Lisboa 2015 está pensado 

para acolher aproximadamente 250 

crianças entre os 5 e os 12 anos.


