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A B C D E F sábado
OBSErvAtóriO 
AStrONómiCO DE LiSBOA
jean colson, 1867
tapada da ajuda

 (sáb) 12h, 13h   joão dias 
(sáb) 11h, 14h  25  

sábado e domingo
PAviLhãO DE ExPOSiçõES  
iNStitutO SuPEriOr DE 
AgrONOmiA
luís caetano de ávila, 1884 
tapada da ajuda

 (sáb) 16h (dom) 15h, 16h  
 prof. helena souto (sáb) 15h 
 25  

sábado
EtAr DE ALCâNtArA
manuel aires mateus, frederico 
valsassina e joão nunes (proap), 2011
avenida de ceuta

 (sáb) 9h30—13h   arq. carlos 
ribas, arq. inês cordovil e eng. pedro 
álvaro (sáb) 10h, 11h30  50 

 openhouselisboa.com    

sábado
AvENiDA iNFANtE SANtO
alberto pessoa, hernani gandra e 
joão abel manta, 1954 
esquina da av. infante santo com 
a rua de sant’ana à lapa. 

 arq. joão vieira caldas 
(sáb) 11h   25  

sábado
PALáCiO DE SANtOS
— EmBAixADA DE FrANçA
vários, séc. xiii—xx
rua de santos-o-velho, 5

 (sáb) 14h, 15h, 16h, 17h  
 25    

sábado e domingo
CONvENtO DAS BErNArDAS 
muSEu DA mAriONEtA
vários, séc. xvii e xviii 
rua da esperança, 146

 (dom) 14h30, 16h30  (sáb) 
10h30, 16h30 / arq. teresa duarte 
(sáb) 11h30 / arq. bernardo 
pimentel (dom) 10h   25  

Centro histórico
(Baixa, Chiado, Castelo e Mouraria)

sábado e domingo
AtELiEr-muSEu JúLiO POmAr
-/ álvaro siza vieira, -/ 2012 
rua do vale, 7

 (sáb e dom) 10h—18h   (sáb) 
11h, 13h, 17h (dom) 13h, 15h, 17h  

 sara antónia matos e pedro faro 
(sáb) 15h (dom) 11h   25     

sábado e domingo
APArtAmENtO Em 
SANtA CAtAriNA
aspa, rita laginha e rita brito, 2015 
rua do sol a santa catarina, 34

 arq. nuno sousa caetano  (sáb), 
11h, 11h30, 12h, 12h30 (dom) 15h, 
15h30, 16h, 16h30   8  

sábado e domingo
APArtAmENtO NO ChiADO
-/ fala atelier, -/ 2015 
travessa do alecrim, 3

 fala atelier (sáb e dom) 10h,  
10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h, 
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 
17h30   10  

sábado e domingo
PALACEtE DO rELógiO
- / alexandre marques pereira e 
manuel tainha, - / 2007 
cais do sodré, 2

 (sáb) 11h, 12h, 13h, 15h, 16h 
(dom) 15h   arq. alexandre 
marques pereira (sáb) 10h (dom) 
16h   25   

sábado
riBEirA DAS NAuS
global e proap, 2014
ribeira das naus 
(junto ao quiosque)

 arq. joão nunes e arq. 
joão gomes da silva (sáb) 11h  

 25  

domingo
tEAtrO NACiONAL  
DE SãO CArLOS
josé da costa e silva, 1793
rua serpa pinto, 9

 (dom) 10h30, 11h30, 14h, 17h  
 25   

sábado
SEDE DO BANCO DE 
POrtugAL — ANtigA 
igrEJA DE SãO JuLiãO
reinaldo manuel dos santos e 
honorato josé correia / gonçalo 
byrne e joão pedro falcão de 
campos, 1810 / 2012 
largo de são julião

 (sáb) 11h, 12h, 13h, 14h, 
15h, 16h   (sáb) 10h, 17h   
20   

sábado e domingo
muDE — muSEu DO DESigN 
E DA mODA, COLEçãO 
FrANCiSCO CAPELO
eugénio dos santos, tertuliano 
marques/ luís cristino da silva, 
rcvj arquitectos, séc. xviii, 
1930/ 1964 / 2009
rua augusta, 24

 (sáb e dom) 10h—17h45  
  directora bárbara coutinho 

e arq. luís miguel saraiva 
(sáb e dom) 10h   30   
  openhouselisboa.com    

sábado
SuPrEmO triBuNAL 
DE JuStiçA
eugénio dos santos, séc. xviii 
praça do comércio 

 (sáb) 10h, 11h, 12h,  
14h, 15h, 16h   50  

 openhouselisboa.com    

sábado
CASA DOS BiCOS 
— FuNDAçãO 
JOSé SArAmAgO
-/ manuel vicente e josé santa 
rita / manuel vicente e joão 
santa rita, 1523 / 1980 / 2011 
rua dos bacalhoeiros, 10

 (sáb) 10h-17h30 
 (sáb) 11h, 12h, 14h, 15h, 

16h, 17h   arq. joão santa rita 
(sáb) 14h   20    

sábado e domingo
AtELiEr CALçADA  
DO COrrEiO vELhO
-/ pedro pacheco,  
séc. xviii / 2014 
calçada correio velho, 10

 (sáb e dom) 14h—18h  
 arq. pedro pacheco (sáb e 

dom) 14h, 15h, 16h, 17h  
 20    

sábado e domingo
tErrAçOS DO CArmO
álvaro siza vieira, 2015 
largo do carmo junto à entrada 
do elevador de santa justa

 arq. gilberto oliveira - cal30 
(sáb) 11h (dom) 15h  

 25    

domingo
CAFé NiCOLA
- / norte júnior / raul tojal, 
- / 1929 / 1935
praça dom pedro iv, 24-25

 (dom) 17h30  15   

sábado e domingo
rEABiLitAçãO NA BAixA
- / casca, - /  2015
rua dos fanqueiros, 312

 casca (sáb e dom) 14h—19h15 
(as visitas serão a cada 15min) 

 12 

sábado e domingo
EStAçãO DO rOSSiO
josé luís monteiro, 1889 
estação ferroviária do rossio

 paula azevedo (sáb e dom) 
11h, 15h   15   

Centro
(Av. Liberdade, Arroios,  
Campo de Ourique, Campolide)

sábado
CErvEJAriA SOLmAr
luís bevilaqua, francisco  
botelho e luís curado, 1956 
rua das portas de sto antão, 106-108

 arq. fernando sanchez 
salvador (sáb) 11h   25  

sábado e domingo
POLO iNvEStigAçãO DA 
NOvA mEDiCAL SChOOL 
— FACuLDADE DE 
CiêNCiAS méDiCAS
Zt arquitectos e 
gonçalo byrne, 2012 
rua do instituto  
bacteriológico, 3-5

 (sáb e dom) 15h—18h   
 (sáb e dom) 15h, 16h30   
 30   gire@fcm.unl.pt   

sábado e domingo
EDiFíCiO SEDE DA NOvA 
mEDiCAL SChOOL 
— FACuLDADE DE 
CiêNCiAS méDiCAS
josé joaquim de paiva cabral e 
josé nepomuceno, 1906 
campo martires da pátria, 130

 (sáb e dom) 15h—18h   
  (sáb e dom) 15h, 16h30   
 30   gire@fcm.unl.pt  

sábado
CASA NO PríNCiPE rEAL 
camarim, 2013 
rua da palmeira, 8

 vasco matias correia - camarim 
(sáb) 15h, 15h15, 15h30, 15h45, 
16h, 16h15, 16h30, 16h45  

 5    

sábado
PríNCiPE rEAL AO  
BAirrO ALtO
ponto de encontro: loja gerador  
no jardim do principe real

  paulo cuiça (sáb) 20h  
 25 

sábado
PríNCiPE rEAL AO  
COLégiO DOS NOBrES
ponto de encontro: loja gerador  
no jardim do principe real

  paulo cuiça (sáb) 17h30
 25 

sábado
rESErvAtóriO  
DA PAtriArCAL
louis-charles mary, 1864 
jardim do príncipe real

 (sáb) 10h—17h30 
 (sáb)  10h—15h30 

(visita a cada 30 min)   15  

sábado
EDiFíCiO DA imPrENSA 
NACiONAL
domingos parente da silva, 1913
rua da escola politécnica, 135

 (sáb) 10h, 11h, 12h, 13h, 
14h, 15h, 16h, 17h   12   

 antonia.chora@incm.pt   

sábado
PiCADEirO DO rEAL 
COLégiO DOS NOBrES, 
BiBLiOtECA E SALA DO 
CONSELhO — muhNAC
picadeiro — carlos mardel, 1761 / 
biblioteca e sala do conselho  
— pierre-joseph pézerat, 1857
rua da escola politécnica, 54

  vítor gens (sáb) 11h, 14h30  
 15  openhouselisboa.com 

sábado
hErBáriO E LABOrAtóriO 
ChimiCO — muhNAC
herbário — adelino nunes, 1940 /
laboratório — pierre-joseph 
pézerat, 1857 
rua da escola politécnica, 54

 ana isabel correia 
(sáb) 11h, 14h30   15 

 openhouselisboa.com 

sábado e domingo
iNSPirA SANtA 
mArtA hOtEL
- / promontorio arquitectos,   
séc. xviii / 2010 
rua de santa marta, 48

 (sáb) 12h, 13h, 14h, 15h, 16h 
(dom) 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 
16h    arq. joão perloiro (sáb) 11h 

 8   

sábado 
PANóPtiCO DO hOSPitAL  
miguEL BOmBArDA
josé maria nepomuceno, 1896 
rua doutor almeida amaral

  prof. conceição triegueiros 
(sáb) 11h, 12h   12  

 openhouselisboa.com 

sábado e domingo
igrEJA DO SAgrADO  
COrAçãO DE JESuS
nuno portas, nuno teotónio 
pereira, pedro vieira de almeida e 
outros, 1970 
rua camilo castelo branco, 4

 (sáb) 10h—12h30, 17h-18h 
(dom) 17h—18h  (sáb) 11h 
(dom) 17h   30  

sábado
CASA NO rAtO
chp arquitectos, 2014 
rua são francisco de sales, 10

  chp arquitectos (sáb) 10h30  
 15   openhouselisboa.com 

sábado
gALEriA DO LOrEtO
carlos mardel, 1746 
pç. das amoreiras, 10 (mãe d’ água)
  filipa laborinho (sáb) 15h, 17h  

 30  

sábado
rESErvAtóriO DA mãE  
D’ águA DAS AmOrEirAS
carlos mardel, séc. xviii 
pç. das amoreiras, 10

 (sáb) 10h—12h30, 13h30—
17h30  (sáb) 10h, 11h, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30   15  

domingo
ritz hOtEL LiSBOA
porfírio pardal monteiro, 1959 
rua rodrigo da fonseca, 88

  teresa fonseca (dom) 15h, 16h30
 12   openhouselisboa.com
   

sábado e domingo
EStuFA FriA
raul carapinha / Keil do amaral / 
appleton domingos e joão pedro 
falcão de campos, 1933/ 1940 / 2011 
parque eduardo vii

 (sáb e dom) 12h30, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30    arq. 
joão pedro falcão de campos 
(sáb) 11h30 / joão appleton 
(dom) 11h30   20   

sábado e domingo
PALáCiO DA JuStiçA
januário godinho e  
joão andresen, 1970
rua marquês da fronteira

 (sáb) 14h30, 16h30 (dom) 10h, 
12h, 14h30 e 16h30   20   

sábado
PALACEtE hENriquE 
DE mENDONçA 
ventura terra, 1902 
rua marquês de fronteira, 18

 (sáb) 11h    arq. júlia 
varela (sáb) 10h, 12h   20  

sábado e domingo
AquEDutO DAS 
águAS LivrES
vários, séc xviii e xix 
calçada da quintinha, 6

 (sáb e dom) 10h—12h30,  
13h30—17h30  (sáb e dom) 
10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30  20   

Alvalade & 
Av. Novas
domingo
FuNDAçãO CALOuStE 
guLBENKiAN
alberto pessoa, pedro cid e  
ruy athouguia / sir leslie martin, 
1969 / 1983
av. de berna, 45a 

 (dom) 12h, 14h    arq. jorge m. 
lopes (dom) 11h, 15h   25   

sábado e domingo
igrEJA DE NOSSA SENhOrA 
DO rOSáriO DE FátimA
porfírio pardal monteiro, 1938 
avenida marquês de tomar

 (sáb) 11h—16h (dom) 11h—17h  
 (sáb) 11h—16h (dom) 11h—17h 

(a cada 30 min)   20  

sábado
ESCOLA vErgíLiO FErrEirA
- / atelier central arquitectos, 
1983 / 2011
rua do seminário

 (sáb) 11h, 11h30, 14h30, 15h  
 josé martinez - atelier central 

(sáb) 10h30, 12h, 14h   30  

sábado e domingo
CASA Em CArNiDE
luís santiago baptista e  
tiago leite araújo, 2009 
largo de carnide, 59-63 

  arq. luís santiago baptista 
(sáb e dom) 11h, 12h 

 15    

sábado
ESCOLA SECuNDáriA 
BrAAmCAmP FrEirE
- / cvdb arquitectos, 
1986 / 2012
rua dr. gama barros, pontinha

 (sáb) 10h30, 11h30, 
12h30, 14h30, 15h30, 16h30   

  cvdb (sáb) 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h   25  

Oriente
(São Vicente, Beato, 
Parque das Nações)

sábado
rEABiLitAçãO  
Em ALFAmA
- / can ran, - / 2013 
beco dos cativos, 3 
(perpendicular à r. são miguel)

 can ran (sáb) 18h e 18h45  
 10 

sábado
muSEu NACiONAL  
DO AzuLEJO 
vários, séc. xvi, xvii, xviii, xix e xx
rua da madre de deus, 4

  exposição — prof. helena 
souto (sáb) 11h / convento  
— alexandre pais (sáb) 15h 

 30   servicoseducativos@
mnazulejo.dgpc.pt  

sábado e domingo
CENtrO DE COmANDO 
OPErACiONAL 
DE LiSBOA
gonçalo louro e 
cláudia santos, 2007
rua do vale formoso, 45

 arq. gonçalo louro (sáb) 
14h30, 16h (dom) 10h, 11h30  

 20    

domingo
ExtENSãO DO 
OCEANáriO DE LiSBOA 
— EDiFíCiO DO mAr
pedro campos costa, 2011 
esplanada dom carlos i

  arq. pedro campos costa 
(dom) 10h30 e 12h   20  

 openhouselisboa.com 
  

sábado
CENtrAL DE  
rECOLhA PNEumátiCA  
DE r.u. DO PArquE  
DAS NAçõES
- , 1997
rua do príncipe do mónaco, 8

  (sáb) 15h, 15h30, 16h, 16h30  
 10   openhouselisboa.com
 

domingo
PAStELAriA vErSAiLLES
norte júnior, 1922 
av. da república, 15

  inês matoso ferreira (dom) 16h30 
 15  

sábado
AvENiDAS NOvAS
ponto de encontro: av. da república, 1

 arq. ana vaz milheiro (dom) 11h 
 25 

sábado
APArtAmENtOS NA 
DEFENSOrES DE ChAvES 
(LiSBON StONE BLOCK)
alberto souza oliveira, 2011
av. defensores de chaves, 67

  arq. alberto souza oliveira 
(sáb) 10h, 11h   20     

sábado
CASA DA mOEDA
jorge segurado, 1941
avenida antónio josé de almeida

 (sáb) 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 
15h, 16h, 17h   20  

 antonia.chora@incm.pt    

sábado
ArCO DO CEgO AO ArEEirO
frente à igreja de são joão de deus

 prof. sandra marques pereira 
(sáb) 11h  25 

sábado e domingo
PAStELAriA mExiCANA
- /, jorge ribeiro ferreira chaves, 
1946 / 1962 
av. guerra junqueiro, 30 

  prof. michel toussaint (sáb e 
dom) 11h / marina madaleno (sáb 
e dom) 12h  20 

sábado e domingo
BiBLiOtECA NACiONAL 
DE POrtugAL
porfírio pardal monteiro, 1969 
campo grande, 83

  joão pardal monteiro (sáb) 15h  
maria inês cordeiro (sáb) 16h30
manuel pardal monteiro (dom) 15h, 
16h30  15  rel_publicas@
bnportugal.pt   

sábado e domingo
COmPLExO DOS COruChéuS
fernando peres guimarães, 1971 
rua alberto oliveira

  josé narciso (sáb e dom) 15h  
 30   galeriasmunicipais@

egeac.pt / 218 170 534  

sábado
ESCOLA rAiNhA DONA LEONOr
augusto brandão / atelier dos 
remédios, 1961 / 2011 
rua maria amália vaz de carvalho

 (sáb) 12h, 14h  atelier dos re-
médios (sáb) 11h, 15h30  25   

Norte
(Benfica Lumiar, Pontinha)

domingo
tEAtrO thALiA
fortunato lodi / gonçalo byrne e 
barbas lopes arquitectos, 1843 / 2012
estrada das laranjeiras, 211

  arq. vítor sá - barbas lopes 
arquitectos (dom) 10h, 11h, 15h, 
16h   50   

Sul
sábado
PONtE 25 DE ABriL
steinman, boynton,  
gronquist & birdsall, 1966 
praça da portagem, almada 
(traseiras edifício brisa)

  eng. pedro abegão  
(sáb) 09h30, 14h30   18  

 openhouselisboa.com 

Ocidente
(Belém, Ajuda, Alcântara, Estrela)

domingo
FuNDAçãO ChAmPALimAuD
charles correa, 2010
av. brasília

  maria joão vilas-boas  
(dom) 10h, 11h, 12h, 13h   25  

 openhouselisboa.com      

sábado e domingo
CENtrO CuLturAL DE BELém
vittorio gregotti e  
manuel salgado, 1990
praça do império

 (sáb e dom) 10h—18h  (sáb 
e dom) 12h, 14h, 15h   arq. fabrícia 
valente (sáb e dom) 11h e 16h / arq. filipe 
araújo (sáb) 12h, 17h (dom) 17h  50 

 visitasguiadas@ccb.pt   

sábado e domingo
PADrãO DOS DESCOBrimENtOS
cottinelli telmo, 1948 
av. brasília

 (sáb) 11h30 (dom) 11h30, 15h30 
 eng. jorge novais bastos (sáb) 

11h / arq. joão pardal monteiro 
(d0m) 11h, 15h   20  

sábado e domingo
DirECçãO DE SErviçOS DO-
CumENtAçãO E ArquivO DA 
PrESiDêNCiA DA rEPúBLiCA
joão luís carrilho da graça e 
joão gomes da silva, 2002 
palácio de belém, calçada da ajuda

 (sáb) 14h, 16h (dom) 10h, 11h, 
12h, 14h, 15h, 16h   arq. joão luís 
carrilho da graça (sáb) 15h   
20     

sábado e domingo 
muSEu DA ELEtriCiDADE
vários, 1951
central tejo, av. brasília 

 (sáb e dom) 10h—18h  
 percurso monumental (sáb e 

dom) 10h30, 12h, 15h, 16h30 /  
percurso secreto (sáb e dom) 11h 

 25     

sábado e domingo
gArAgE FiLmS
-/ inês lobo, -/ 2006
tv. paulo jorge, 11a, armazém 1

 (sáb) 12h, 15h, 17h (dom) 10h, 
12h, 15h, 17h   arq. joão vaz 
(sáb) 10h  25  

domingo
PALáCiO NACiONAL DA AJuDA
manuel caetano de sousa /josé da 
costa e silva / francisco xavier fabri,
séc. xix
largo da ajuda

 (dom) 10h—17h30   (dom)
11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30    arq. guilherme pedrosa 
(dom) 10h30   25      

visita livre   
visita orientada 
visita comentada   
nr. máximo de pessoas por visita    
necessário reserva com entidade
permitido fotografar
proibido fotografar
acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida

    
 

   
  
  

 

este programa está sujeito a 
alterações. os dias/horários de 
participação bem como o número de 
pessoas para as visitas são definidas 
pela entidade responsável por 
cada espaço. agradecemos a vossa 
compreensão.


