
Os SMAS e alunos da Faculdade de Arquitetura de Lisboa vão elaborar um estudo para a idealização do futuro
Museu da Água de Almada. O projeto mais original e executável será concretizado até 2020.

IDEIAS VENCEDORAS ABREM A PORTA A ESTÁGIOS NOS SMAS

SMAS de Almada e FA-ULisboa
idealizam futuro Museu da Água
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Os
Serviços Mu-

nicipalizados
de Água e Sa-

neamento (SMAS) de
Almada celebraram com
a Faculdade de Arquite-
tura da Universidade de
Lisboa (FA-ULisboa) um
protocolo de colabora-
ção para a idealização do
futuro Museu da Água de

Almada, que deverá ser

inaugurado em 2020.
A assinatura do do-
cumento decorreu no
reservatório do Cristo Rei
e contou com as presen-
ças do vereador admi-
nistrador executivo dos
SMAS de Almada, Miguel
Salvado, e do Professor
Doutor João Cottinelli
Teimo Pardal Monteiro,
em representação da
faculdade de arquitetura
de Lisboa.

Segundo o SMAS o proto-
colo prevê a elaboração
de um estudo para a idea-
lização do futuro Museu
da Água de Almada,
sendo que, para o efeito,
serão constituídas equi-
pas de cinco mestrandos
cada, do curso de Arqui-
tetura, coordenados pelo
professor e Arquiteto Mi-
guel Baptista-Bastos, que
até ao final do primeiro
trimestre de 2019 irão

desenvolver e apresentar
as suas ideias de conce-
ção da infraestrutura. A

equipa vencedora rece-
berá um prémio mone-
tário e os seus elementos

ganham a hipótese de um
estágio nos SMAS ou na

autarquia.
Miguel Salvado, vereador
administrador executivo
dos SMAS de Almada,
enaltece que esta união
com a faculdade de

arquitetura representa
«uma oportunidade de

concretizar o que temos
pensado para o museu
subterrâneo, com recurso
à criatividade dos futuros

arquitetos do nosso país».
Além de uma área poli-
valente para exposições,
onde será dado a conhe-
cer o trabalho que é feito
e a própria história dos

SMAS de Almada, «pre-
vemos a criação de outra
área expositiva tempo-
rária, uma sala multiusos

para várias valências e,

até, uma horta pedagó-
gica», adianta Miguel
Salvado.
Pretende-se que o Museu
da Água seja «um espaço
de pedagogia onde se
desenvolvam atividades
relacionadas com as
temáticas da água e da

sensibilização ambiental».

O autarca reconhece que
«é aliciante para os SMAS
dar aos jovens arquitetos
a oportunidade de desen-
volverem novas ideias de

um projeto único, num
espaço privilegiado da
cidade de Almada». O
Presidente da FA-ULis-
boa, João Cottinelli Teimo
Pardal Monteiro, também
reconhece a importância
da iniciativa dos SMAS
como uma «oportunidade
única e bastante aliciante,
particularmente pela pos-
sibilidade que é dada aos

jovens de ligar a teoria do
curso à realidade prática
da execução. •




