
Organized by:

PRESS
RELEASE

Open House Macau
Festival Open House pela primeira vez na Ásia

Alguma vez se perguntou que histórias ocultam as paredes de Macau? 

Este ano, Macau vai abrir portas para revelar a(s) sua(s) história(s) arquitectónica(s). Ao longo de 
um fim-de-semana, nos dias 10 e 11 de Novembro, inaugura-se o primeiro e único evento Open 
House na Ásia. O Open House Macau (OHM) quer democratizar o acesso à arquitectura, através 
de visitas gratuitas aos bastidores de 50 edifícios que contam a história de quase 500 anos de 
coabitação entre o Oriente e o Ocidente. Dezenas de oportunidades para falar, pensar e celebrar 
a cidade!

O programa de visitas baseia-se um critério de selecção que avalia o contributo único dos 
edifícios para a cultura e tecido urbano da cidade, tendo em vista oferecer uma perspectiva 
eclética do panorama construído de Macau. Desde exemplos de arquitectura vernacular 
(tradicional chinesa), a propostas de estilo neoclássico, art déco, modernista e contemporâneo, 
há oferta para todos os gostos.

O OHM assume-se como um evento participado e convoca a implicação dos residentes de 
Macau, aceitando, até dia 17 de Agosto, sugestões de edifícios a integrar a programação.            
O formulário está disponível para submissão aqui.

Fundado em 1992, em Londres, por Victoria Thornton, o Open House estrutura-se a partir de um 
conceito simples, mas poderoso: convidar todos a explorar e a debater sobre a importância da 
boa concepção arquitectónica nas cidades, de forma inteiramente gratuita. O sucesso do evento 
junto do público, justificou a criação da rede mundial Open House Worldwide - da qual o OHM é 
membro -, uma das mais relevantes instituições internacionais para a promoção da arquitectura, 
incluindo 40 iniciativas em 4 continentes, que congregam a participação anual de mais de            
1 milhão de visitantes.

A curadoria e organização do OHM é da responsabilidade do CURB – Centro de Arquitectura e 
Urbanismo, em parceria com diversas outras instituições. 

Na sexta-feira dia 20 de Julho, pelas 17h30, na PONTE 9 (Porto Interior), terá lugar a 
apresentação oficial do evento Open House Macau (entrada livre). Os interessados em 
conhecer o conceito base da iniciativa em primeira mão, através das palavras do seu curador, 

Arq. Nuno Soares, devem RSVP aqui.
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