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www.delabie.pt
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GRESILVA
www.gresilva.pt

Ângela Leitão

H

HAGER
www.hager.pt

Olá,
Hoje, esta mensagem é dirigida a si, que está desse lado,
que é colaborador, anunciante e assinante. Estamos
juntos de segunda a sexta-feira, há quase 26 Anos...
A minha primeira mensagem para si é: "Be Safe".
Agora mais do que nunca, a Anteprojectos quer estar ao
seu lado.
Precisamos uns dos outros, precisamos de ser solidários,
pró-activos e de entender que todas as nossas decisões
têm impacto sobre alguém.
Enfim, só quero dizer-lhe que a nossa equipa encontrase em teletrabalho há três semanas. Esta mudança não
teve qualquer impacto na publicação dos nossos
conteúdos/ projectos online e em papel e até registámos
mais visitas ao site durante o mês de Março.
Os arquitectos e engenheiros afirmam que as marcas
devem continuar a publicitar, mas a maior mudança está
a ocorrer no cancelamento de publicidade, o que,
inevitavelmente, a manter-se ou a agravar-se, vai ter
reflexo na nossa atividade.
Sabemos que a informação/projectos que publicamos é
muito importante para a sua actividade. O acesso a
informação/projectos atualizada, é o que nos permite a
tomada de decisões e a interação dos arquitectos com
os materiais e com as novidades. E, a informação técnica
especializada, desempenha um papel fundamental para
os profissionais. Por isso, mais do que nunca, precisamos
de si, não só desse lado, mas ao nosso lado!
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Projectos em carteira:

- EHPAD Fontainebleau – Fontainebleau, França –

Equipamento ...
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MYOSOTIS 471 – HABITAÇÃO COLECTIVA

■

Gabinete Projectista

Designação
Habitação

■

RDLM ARQU IT ECTOS ASSOC IAD OS®, LDA
Rua 19, nº 485 - 3º sala B
4500-257 Espinho, Portugal
Telefone +351 227 340 486
Telemóvel +351 918 618 195
E-mail geral@rdlmarquitectos.com
Site www.rdlmarquitectos.com

Função
Habitação multifamiliar

■

Localização
Espinho

■

Dono de Obra
ASL & Associados

■

Data conclusão da obra
2021

Ficha Técnica
Arquitectura: RDLM Arquitectos Associados®
Especialidades: ASL & Associados
Visualizações: Marco Capela

Revisitar a vanguarda de outrora
Com inspiração na arquitectura modernista dos anos 60 e 70, sendo conjugada com materiais contemporâneos, este
edifício vem dar uma nova vida à rua em que se insere. Os traços arquitectónicos de um passado recente vão, com
soluções práticas e atraentes, criar espaços funcionais e actuais.
Pensar em conceitos como moderno e o clássico pode levar-nos a prismas mais imediatistas: um é contemporâneo,
o outro está associado a uma imagem de um passado não muito distante, época de charme e glamour em que o
tempo não parecia escasso e as soluções eram pensadas para criar sensações de bem-estar. No entanto, no contexto
da arquitectura, ambos os conceitos podem andar de mãos dadas, gerando complementaridade e soluções
harmoniosas. O mote criativo para este projecto foi elevar características atemporais, com linhas e imagens peculiares
e cores vibrantes. Manter a história e arquétipos da cidade, através dos azulejos, que permanecem e adicionar
pinceladas de modernidade nos interiores, com tons e texturas de alguma influência nórdica. Modernizar sim, mas
nunca perdendo a essência e o equilíbrio.
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GABINETE PROJECTISTA
®

RDLM ARQU IT ECTOS ASSOC IAD OS , LDA
Rua 19, nº 485 - 3º sala B
4500-257 Espinho, Portugal
Telefone +351 227 340 486
Telemóvel +351 918 618 195
E-mail geral@rdlmarquitectos.com
Site www.rdlmarquitectos.com

Diogo Lacerda é CEO da RDLM desde 2014, formado em 2006
pela Universidade Lusíada do Porto, tendo feito o último ano da
licenciatura em Veneza, no IUAV.
A RDLM®, premiada em vários projectos, destaca-se nos últimos
anos, com os centros Culturais de Nova Friburgo e Cabo Frio no
Brasil em coautoria com o Estúdio 41, bem como o projecto de
requalificação do canal Ferroviário de Espinho, ReCaFE, em
coautoria com Francisco Mangado, obra ainda em construção.
Actualmente, além do arquitecto Diogo Lacerda, a equipa é
constituída por arquitectos formados nas melhores faculdades
de arquitectura portuguesas, selecionados com alto foco na
qualidade e que dão continuidade à visão e lema que defende.
Trabalham também, com parceiros altamente qualificados, que
lhes permite complementar os projectos e dar resposta a todos
os desafios com agilidade, não esquecendo a
contemporaneidade.

Projectos em carteira:
- Projecto do Estádio Municipal de Espinho - Espinho, Portugal
- Projecto de reabilitação e ampliação do novo Pavilhão
desportivo da Académica de Espinho - Espinho, Portugal
- ProjectoRecafe, Requalificação à superfície da linha de comboio
- Espinho, Portugal
- Reabilitação e ampliação do CLIP, Colégio Luso Internacional do
Porto - Porto, Portugal
- Projecto do novo centro de Dia e Alzheimer - Espinho, Portugal
- Projecto de um Spa e centro demassagens - Algarve, Portugal
- Projecto da nova loja da Rádio Popular em MatosinhosMatosinhos, Portugal
- Projecto da nova loja do Mercadona - Oliveira de Azeméis, Portugal
- Projecto para a quinta de Sto. António para eventos - Braga,
Portugal
- Moradia EME- Braga, Portugal

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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CASA MORTUÁRIA DE BARRANCOS

■

Designação
Casa Mortuária de Barrancos

■

Função
Equipamento Público

■

Localização
Barrancos, Portugal

■

Dono de Obra
Câmara Municipal de Barrancos

■

Data conclusão da obra
2021

Gabinete Projectista
M ESA AT ELI E R
Rua Frei Carlos 17
1600-095 Lisboa
Telemóvel +351 966 591 050
E-mail mesa.atelier@mail.com
Site www.mesaatelier.com

Ficha Técnica
Arquitectura: MESA Atelier
Arquitectura Paisagista: Francisco Caldeira Cabral, arquiteto paisagista
Estabilidade: João Paulo Cardoso, PRPC Engenheiros
Especialidades: Acribia | Projetos de Engenharia, lda.
Medições e Orçamentos: Tribato | Medição de Projetos de Arquitetura

A ideia de "Construir com a paisagem” origina a proposta vencedora do Concurso Público,promovido pela Câmara
Municipal de Barrancos e assessorado pela Ordem dos Arquitetos para a Casa Mortuária de Barrancos.
Para responder eficazmente ao PDM de Barrancos (que protege o olival centenário existente) concentrou-se a proposta
num único ponto da área de intervenção. E estabelece-se o edifício entre cotas distintas: a cota alta - da Praça Pública,
espaço de confluência aberto à paisagem com um ponto de água para refresco e a cota baixa - de acesso ao interior
do edifício, com ambientes que convidam ao isolamento e introspeção.
São promovidos acessos de nível aos diferentes espaços, melhorando as condições de acessibilidade existentes.
No piso térreo propõe-se um revestimento em xisto pelo exterior, fazendo destacar, à cota alta os volumes brancos do
“poço de luz”, que ilumina o átrio do piso inferior e das coberturas das capelas – nascente e poente.
No interior o átrio é o elemento central do espaço. Antecede a entrada nas capelas, como espaço de estadia e é
fundamental na distribuição entre o programa público (instalações sanitárias, copa e capelas) e o programa de serviço
(arrumos, áreas técnicas e área dedicada ao responsável do culto). Nas capelas, estão previstos em cada uma 60
lugares sentados em mobiliário individual para permitir diversas ocupações do espaço e até a união de ambas através
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do sistema de abertura de portas proposto. Aumentou-se ainda a cubicagem do espaço e, através da posição das
aberturas, intensificou-se a carga simbólica proporcionada pela dinâmica da luz natural, que percorre o espaço de
forma diferenciada todos os dias do ano.

GABINETE PROJECTISTA
M ESA ATE LI E R
Rua Frei Carlos 17
1600-095 Lisboa
Telemóvel +351 966 591 050
E-mail mesa.atelier@mail.com
Site www.mesaatelier.com

Fundado em 2017 pelos arquitetos Ana Isabel Santos, João
Tavares, João Varela e Paulo Dias, Mesa atelier é consequência
do intenso trabalho de experimentação que progride para a
realização de concursos de arquitetura nacionais e
internacionais. É a partir do estudo da evolução urbana e
técnicas/matérias construtivas tradicionais, na economia de
recursos, desafios do clima e nos valores culturais de cada
lugar que se encontra o fio condutor de cada projeto. A
conjugação entre estes (paisagem) permite definir estratégias
válidas que originam a arquitetura pretendida ou, por vezes,
fazem perceber a sua desadequação.

Projetos, reconhecimentos e prémios
2017 - 1º Prémio – Concurso Internacional de Arquitetura
Beebreeders “Blue Clay Country Spa”, Letónia;
2019 - Menção Dourada – Concurso Internacional de Arquitetura
YAC “Common Ruins - La Mothe Chandeniers”, França;
Casa das Janelas Verdes, Reabilitação de Apartamento, Lisboa
(em obra);
Casa em Manteigas, Reabilitação de Edifício Unifamiliar,
Manteigas (em obra);
1º Prémio no Concurso Público para a Conceção e Construção da
nova Casa Mortuária de Barrancos.

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES - AMPLIAÇÃO

■
■
■
■

Designação

Licenciamento de alterações - Ampliação

Função

Habitação

Localização

Lisboa

Data início da obra

Por definir

Gabinete Projectista
ROQU ETTE ARQU IT ECTU R A
Rua António Saúde nº 2, 4º
1500-049 Lisboa
Temóvel +351 914 865 476
E-mail rodrigoroquette@gmail.com
Site www.facebook.com/roquette.arq

Ficha Técnica
Arquitectura: Roquete Arquitectura

O presente projecto apresenta um licenciamento de alterações ao último piso do prédio em Lisboa.
O prédio está integrado na Área de Reabilitação Urbana de Lisboa Ocidental, com a área de implantação de 66,00 m2 sendo
a proposta uma área bruta de 48m2 para o 2ºpiso.
O presente projecto a que esta memória se refere, resulta da vontade do cliente em procurar uma solução arquitectónica que
responda ás suas necessidades habitacionais de agregado familiar e que vise a boa manutenção da cobertura do edifício.
A CASA
Integração urbana
O uso da telha confirma a tradição desta construção nesta zona para além de caracterizar Lisboa vista do céu.
A entrada do prédio no piso térreo encontra-se na cota 10.66 e a do piso 2 á cota 15,86.
Programa funcional e solução proposta
A alteração fundamental na habitação do piso 2 deste imóvel é as escadas de acesso a um novo 3º piso.
Uma vez que o telhado do prédio necessita de ser reabilitado e mantido , optou-se por erguê-lo para criar mais um piso
habitável através de umas novas escadas que respeitam a estrutura do prédio existente. Estas escadas têm inicio junto ao
hall de entrada e desenvolvem-se por cima da futura sala de estar , onde trarão mais luz vinda de cima para este
compartimento que se encontrava fechado.
Conforme desenhos criou-se assim um apartamento duplex com uma área social mais ampla , mantendo um quarto e um
escritório, com mais uma ampla suite no 3º piso com casa de banho O conceito deste apartamento duplex é trazer luz natural
para o seu interior e tornando a área social mais vivida. No 3º piso nascem duas varandas nascente e poente que vem dar
mais qualidade habitacional na relação interior exterior.
Materiais e soluções construtivas
Pretende-se que esta casa tenha um comportamento térmico e acústico otimizado.
No exterior optou-se pelos tons cinzas e telha igual á preexistente.
Fracção Autónoma
Não há alterações nas áreas comuns do prédio. Apenas a fracção C ( 2º piso ) ampliou a sua área bruta, passando a ser um
duplex de 111,85 m2 de área de construção.
CONCLUSÃO
O edifício passará a ter uma área de construção de 244,85 m2, com uma volumetria de 789m3 e área de implantação de
66,00 m2.
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Desta forma pretende-se a valorização da imagem urbana pelo edificado e proporcionar o bem estar habitacional através de
um corpo arquitectónico integro e equilibrado.

GABINETE PROJECTISTA
RO QU ET TE ARQU I TECT U RA
Rua António Saúde nº 2, 4º
1500-049 Lisboa
Temóvel +351 914 865 476
E-mail rodrigoroquette@gmail.com
Site www.facebook.com/roquette.arq

A Roquette Arquitectura tem experiência em reabilitação de
espaços em centros históricos e construção de moradias de raiz.
Existe um compromisso de identificação das premissas iniciais
do projecto considerando que na sua proposta poderá estar
elementos de projecto que identifiquem a tradição, e bem como
a criatividade na contemporaneidade associada á estratégia do
acto de projecto. A simplicidade bem como a funcionalidade
aliadas ao conceito do espaço e dos documentos desenhados e
escritos que o anteveem.¨

A missão é num mundo contemporâneo aplicar técnicas
clássicas e universais que tornam o seu espaço verdadeiro,
integro na sua cultura, funcional, robusto e esbelto.
O Valor passa por oferecer aos portugueses e cidadãos de todo
o mundo aquilo que de melhor existe na cultura da arquitectura
portuguesa e na sua identidade.
Projectos em carteira:
- Habitação unifamiliar em Cascais, Mafra, Sintra e ViaLonga.

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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EDIFÍCIO DE SERVIÇOS

■

Gabinete Projectista

Designação
Edifício de serviços

■

FI LI PE SARAI VA - ARQU IT ECTOS, LDA.
Avenida D. Nuno Alvares Pereira – 222, 2º porta 1
2490 -485 Ourém
Telefone +351 249 544 143
E-mail atelier@filipesaraiva.pt
Site www.filipesaraiva.pt

Função
Escritórios de advocacia

■

Localização
Fátima

■

Dono de Obra
Nuno Henriques

■

Data conclusão da obra
Fevereiro 2021

Ficha Técnica
Arquitectura: Filipe Saraiva - Arquitectos Lda.
Equipa Técnica: Arq. Filipe Saraiva, Arq. Michael Marques, Arq. Tiago Saraiva
Proprietários: Nuno Henriques

Este projeto surge no seguimento de uma análise profunda à morfologia do terreno, articulada com os alinhamentos
definidos pelo Plano de Urbanização.
A Implantação triangular resultante das condicionantes potenciou uma proposta volumétrica arrojada, com uma
geometria irregular, onde a abordagem concetual corresponde de forma eficaz ao propósito a que se destina.
O volume monolítico do edifício é reforçado pela sua materialidade uniforme, que confere ao mesmo um carácter
escultórico. Este aspeto sai reforçado pela subtração volumétrica no edifício ao nível do segundo piso, de uma massa
que permite criar um espaço exterior vazado e transparente para utilização de caráter mais informal.
O programa deste edifício, destinado a escritório de advogados, foi distribuído em cinco pisos: Um nível negativo
destinado a zona técnica e estacionamento coberto. O acesso principal ao edifício desenvolve-se ao nível térreo, que
agrupa as áreas destinadas à receção, uma sala de julgamento com duplo pé-direito, sala de refeições e instalações
sanitárias. O segundo piso, contempla uma zona de reuniões e ainda uma área social exterior. Nos pisos superiores
estão localizados os gabinetes de serviços.
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A nossa seleção de materiais construtivos, resulta sempre de um estudo exaustivo sobre as mais recentes técnicas e
produtos disponíveis no mercado, garantindo assim o conforto dos espaços propostos e a comodidade dos seus
utilizadores.

GABINETE PROJECTISTA
FI LI PE SARAI VA - ARQU IT ECTOS, LDA.
Avenida D. Nuno Alvares Pereira – 222,
2º porta 1
2490 -485 Ourém
Telefone +351 249 544 143
E-mail atelier@filipesaraiva.pt
Site www.filipesaraiva.pt

A Filipe Saraiva – Arquitectos, Lda é uma empresa de prestação
de serviços na área da arquitetura. Fundada em 2001, com uma
carteira de cerca de 250 clientes, e com um vasto curriculum de
projeto nas mais diversas áreas. Dispõem dos meios
tecnológicos e humanos qualificados para o exercício da sua
atividade, que tem vindo a desenvolver um pouco por todo o
território nacional e começando a expandir também ao território
internacional.
Uma equipa jovem com dinamismo e experiência profissional,
resultante de uma vivência diária atenta e crítica, permite
enfrentar os mais diversos desafios com sentido de
responsabilidade, rigor e determinação, e com um objetivo final
permanente: a qualidade.

A conceção arquitetónica assenta nas sinergias das várias
especialidades e coordenação das mesmas, tendo em conta as
várias condicionantes impostas quer ao nível dos requisitos
legais e técnicos, quer ao nível das pretensões do dono de obra.
Neste sentido, é de extrema importância a multidisciplinaridade
da equipa e a sua relação permanente e aberta com o
promotor/cliente.
Projectos em carteira:
- Edifício de comércio e serviços – talho gourmet – Leiria
- Edifício de Habitação Colectiva e Comércio em Fátima;
- Reabilitação de Edifício no centro histórico de Aveiro

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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HOTEL / GUEST HOUSE

■

Gabinete Projectista

Designação
Guest House

■

Função
Guest House

■

Localização
Bairrada

■

Data conclusão da obra
Janeiro 2021

MAR IA VI LH E NA DES I GN – U N I PESSOAL LDA
Rua Braamcamp 84, 3ºD
1250-052 Lisboa, Portugal
Telefone +351 231 027 645
Telemóvel +351 912 674 751
E-mail geral@mariavilhena.pt
Sitewww.mariavilhena.pt

Ficha Técnica
Equipa Técnica: Margarida Vilhena; Maria Vilhena; Salomé Dias

O gabinete Maria Vilhena Design apresenta um novo hotel/guest house, preparado para atrair a atenção de um público
eclético, em sintonia com a zona onde se instala, cuja atração turística são os vinhos, a gastronomia e estâncias
termais. O projeto e a organização do layout é planeado num edifício já existente, o maior desafio encontrado, dado
que as zonas sociais da casa já tinham os materiais definidos.
O alojamento tem quatro quartos com casa de banho, sendo que um dos quartos é duplo, permitindo assim albergar
famílias ou grupos. Tem uma sala de pequenos almoços e de lazer/convívio, com recuperador de calor, para aconchego
das noites frias de inverno. O espaço é finalizado com uma zona de receção e uma casa de banho comum com duche.
Apesar das limitações encontradas no edifício existente, o resultado final foi o de um espaço elegante e
contemporâneo, com destaque para a arquitetura dos quartos do piso superior, em que a peculiaridade dos tetos lhes
confere força e personalidade.
Mesmo diferentes, as várias divisões estão em harmonia graças à utilização das mesmas cores e materiais, mas
aplicados de formas diferentes.
As oliveiras propostas para o interior aliadas à paisagem de campo que se aprecia através das grandes janelas
envidraçadas e o recurso a materiais rústicos e naturais, como a madeira e a imitação de betão, fazem a ponte entre
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o campestre e o contemporâneo, conferindo-lhe o ecletismo pretendido. A madeira, como material que confere
aconchego e conforto, está presente em todo o projeto.

GABINETE PROJECTISTA
MARI A VI LH E NA D ESI G N – U N I P ESSOAL LDA
Rua Braamcamp 84, 3ºD
1250-052 Lisboa, Portugal
Telefone +351 231 027 645
Telemóvel +351 912 674 751
E-mail geral@mariavilhena.pt
Sitewww.mariavilhena.pt

A Maria Vilhena Design é um gabinete de design de interiores
que oferece uma solução global para todos os seus projetos,
numa perspetiva de melhorar a produtividade, reduzir custos e
tempo e acrescentar valor ao cliente. O atelier implementa a
metodologia do lean design que contribui para um ambiente
ergonómico, confortável e esteticamente bonito, principalmente
em empresas. O lean design estuda as empresas ou as famílias
e permite criar espaços mais eficazes, eficientes e facilitadores,
aliando o conforto e a estética.
O atelier oferece várias soluções: desde o estudo da planta, à
definição e aplicação dos materiais, o desenho e fabrico de
mobiliário à medida e a decoração final. Para isto conta com

uma equipa de vários parceiros que reúne a mesma visão:
materializar os sonhos dos seus clientes, com a qualidade que
lhes é exigida.
Projectos em carteira:
- Escritórios Feedzai - Lisboa
- Mercearia e Restaurante Grão de Bio - Matosinhos
- Escritórios Unbabel - Lisboa
- Edifício Catalpa - Mealhada
- Burguer Room e Karranka Bar – Curia
- Restaurante Recatu – Aveiro
- Restaurante GranTurino - Aveiro

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

■

Gabinete Projectista

Designação
Habitação unifamiliar

■

ANARC H LAB ANARC H IT ECTU RE LAB OR ATORY
Rua do Almada, 152, 4ºandar, Sala 1
4050-031 Porto, Portugal
Telefone +351 +351 22 327 53 54
E-mail geral@anarchlab.pt
Site www.anarchlab.pt

Função
Habitação

■

Localização
Costa de Santo André, Santiago do Cacém

■

Data conclusão da obra
2022/03

Ficha Técnica
Arquitectura: ANARCHLAB
Sócios: Pedro Ribeiro da Silva e Pedro Barata
Colaboradores: André Gomes, André Pipa, David Quinas, Cristina Pino, Cristina Pinto, Inês Silva;
João Prisco, José Azevedo, Raquel Alves, Sara Moreira, Tiago Silva, TjašaJeršan

Propomos estas casas como um elemento inserido e ativador à escala urbana, não apenas como uma solução
competente para resolver quartos e casas-de-banho com uma imagem de rua agradável.
Nesse sentido, concebemos cada habitação como um elemento de ligação entre os dois maiores patrimónios locais
que temos a sorte de encontrar ali: a sombra e incentivo à apropriação informal do pinhal a norte, e a vista sobre
a lagoa e o mar a sul. As construções articulam-se em altura crescente, de norte para sul, para tornar real e física
esta relação, como se da extensão de um caminho desde o pinhal até a um novo miradouro se tratasse. Assim
ligamos potencialmente as duas lagoas: caminhando desde a de Melides pelo pinhal e subindo pela nova
construção até reencontrar a água na vista sobre Santo André.
O elogio à pequena escala de relação com a natureza, bandeira do glamping que Santo André tem recebido e
incentivado, é um ingrediente fundamental que propomos incluir no projeto. A variedade de espaços interiores e
exteriores, de escala reduzida e semelhante entre si, aproxima-se intencionalmente da de uma unidade média de
glamping, inserindo-se na mesma linha ideológica de relação com o meio.
Os espaços exteriores, em sucessão vertical a partir do nível térreo do pinhal, serão acabados na mesma base de
areia e vegetação, procurando a capacidade de incentivar apropriações variadas, em função dos ocupantes e até
do horário, que essa base material informal garante.
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GABINETE PROJECTISTA
ANARC H LAB ANARC H I TECT U RE LAB ORATORY
Rua do Almada, 152, 4ºandar, Sala 1
4050-031 Porto, Portugal
Telefone +351 +351 22 327 53 54
E-mail geral@anarchlab.pt
Site www.anarchlab.pt

Fundada em 2013 no Porto, é liderada pelos arquitetos Pedro
Ribeiro da Silva e Pedro Barata, com escritório também em
Lisboa e Aveiro.
Individual ou coletivamente, tiveram vários projetos
premiados em concursos internacionais e estiveram
representados na Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e
Urbanismo, Trienal de Arquitetura de Lisboa e Bienal de
Arquitetura de Veneza.

Projectos em carteira:
- Reabilitação de edifício de habitação e comércio na Rua das
Flores, Porto
- Remodelação de loja Teresinhas Carteiras, no Mercado do
Bolhão e Norteshopping, Porto
- Duas habitações unifamiliares na Comporta, Alcácer do Sal

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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APARTAMENTOS TURÍSTICOS – PONTA DA FURNA

■

Designação
Apartamentos Turísticos – Ponta da Furna

■

Função
Turismo

■

Localização
Caminho do Concelho, Bom Jesus
Quatro Ribeiras, Praia da Vitória

■

Dono de Obra
Ponta da Furna – Promoção Imobiliária
e Empreendimentos Turísticos, Lda.

■

Gabinete Projectista
ARQU I TECTU R A J U LIANA COU TO, LDA.
Rua de São Pedro, n.º127
9700-187 Angra do Heroísmo
Telefone +351 295333317
E-mail arquitectura.julianacouto@gmail.com
Site julianacoutoarq5.wixsite.com/julianacoutoarq

Ficha Técnica
Arquitectura: Arquitectura Juliana Couto, Lda.

Data conclusão da obra
Indefinida

O terreno alvo de intervenção tem uma área total de 4536.00m2. Sito na costa norte da ilha Terceira, na freguesia
de Quatro Ribeiras, nas imediações da Ponta da Furna, trata-se de um terreno com uma vista privilegiada sobre o
oceano, os terrenos verdes circundantes e as ilhas vizinhas.
Conta com a presença de um conjunto de pré-existências que serão intervencionadas de forma a incluir o núcleo
social e de serviços do complexo – áreas de comuns de convívio, refeições e serviços, incluindo a demolição de
elementos dissonantes e a sua ampliação de modo a acomodar a totalidade do novo programa definido. Aqui
mantém-se uma linguagem de caráter tradicional próprio da ilha. De resto, adotou-se uma linguagem de caráter
contemporâneo.
A proposta de intervenção inclui também 6 apartamentos turísticos, de tipologias T1 e T2, independentes entre si. A
sua implantação é pensada de forma a acompanhar o declive natural do terreno, procurando uma harmonia na sua
relação com a envolvente. Todos dispõem de um pátio exterior privado com jacuzzi.
No que respeita ao espaço exterior comum, o complexo turístico inclui piscina, esplanadas, fire pit, jardim, horta e
pomar.
De modo a garantir a privacidade entre os vários apartamentos e a envolvente, os espaços ajardinados são de extrema
importância – sebes em faia “myrica faya” e trepadeiras tipo jasmim dos Açores, são apenas um exemplo da
vegetação a incluir no complexo.
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GABINETE PROJECTISTA
ARQU I TECT U RA J U LIANA C OUTO, LDA.
Rua de São Pedro, n.º127
9700-187 Angra do Heroísmo
Telefone +351 295333317
E-mail arquitectura.julianacouto@gmail.com
Site
julianacoutoarq5.wixsite.com/julianacoutoarq

Arquitectura Juliana Couto, Lda, foi fundada em 2009 e com
escritório na cidade de Angra do Heroísmo.
Presta serviços na área de arquitetura, urbanismo, decoração
de interiores e design.
Tem como missão desenvolver um trabalho diferenciado na
conceção dos projetos, mantendo uma relação próxima com o
cliente, desde a primeira reunião ao pós-obra. Procura também
soluções coerentes, funcionais e económicas de forma
profissional, ágil e articulada com os restantes elementos que
integram a equipa.
Nos seus projetos, adota preferencialmente uma linguagem de
carácter contemporâneo, que se enquadre de forma harmoniosa
com a envolvente e mantenha um diálogo com a raiz
arquitetónica do local.

Conta com uma vasta experiência na intervenção em centros
históricos e edifícios classificados, cultivando igualmente um
enorme respeito pela história e pelo Património.
Projectos em carteira:
- Turismo Rural, Termas das Caldeiras – Ribeira Grande
- Hostel Senior – São Pedro, Angra do Heroísmo
- Residência para funcionários – São Pedro, Ponta Delgada
- Edifícios de apartamentos – Sé, Angra do Heroísmo

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA

■

Designação
Reabilitação e ampliação de um edifício
de habitação coletiva

■

Função
Habitação

■

Localização

Gabinete Projectista
T E A MW O R K
Rua Heróis da Pátria, nº 1004
4410-001 Vila Nova de Gaia
Telemóvel +351 933 259 918 /919 543 586
E-mail teamwork.brand@gmail.com

Centro do Porto
■

Data conclusão da obra
Dezembro 2021

Ficha Técnica
Arquitectura: TEAMWORK
Equipa: Arq. Sandra Figueiredo Couto, Arq. Patricia Fernandes Rocha
Equipa: Empatia, lda - Arqueologia, Conservação e Restauro, Lda.,
Winercosmic, lda - Especialidades engenharia

O imóvel em causa é composto por cave+RC+2pisos, encontrando-se em mau estado de conservação, com uma
distribuição deficiente que não oferece condições de salubridade nem de habitabilidade.
A presente pretensão privilegia a reabilitação e reconstrução do edifício pré-existente, enquadrado nos pressupostos
de intervenção pretendidos para as áreas de centro histórico, nomeadamente no que concerne à salvaguarda dos
elementos de interesse. A proposta carateriza-se pela reabilitação do edifício, mantendo o seu uso de habitação e
propondo uma alteração ás tipologias e espaços comuns que restitua a dignidade ao imóvel e respetivas frações. Assim
sendo, propõe-se a construção de mais um piso e aproveitamento do vão do telhado reduzindo o impacto da empena
do edifício contiguo, preservando uma correta relação com os edifícios vizinhos e mantendo a irregularidade na linha
da cércea do arruamento característica do centro histórico. A reabilitação e ampliação do imóvel destina-se a habitação
coletiva com uma cércea de RC+3pisos+aproveitamento do vão telhado+cave, prevendo-se um conjunto de quatro
frações distribuídas pelas tipologias de três T1 e um T2.A fração T1 localizada ao nível da cave e RC é composta por
sala comum, kitchenette, uma suite apoiada por quarto de banho e um arrumo. Nos pisos 1 e 2 prevêem-se dois T1
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compostos por uma suite e uma área ampla onde se desenvolve uma sala comum e kitchenette. Finalmente no piso 3
prevê-se um T2 que segue o programa dos pisos 1 e 2, aproveitando-se o vão do telhado para mais uma suite.

GABINETE PROJECTISTA
TEAMWORK
Rua Heróis da Pátria, nº 1004
4410-001 Vila Nova de Gaia
Telemóvel +351 933 259 918 /919 543 586
E-mail teamwork.brand@gmail.com

A evolução e as alterações constantes dos modos de
(re)habitar conduzem a desafios cada vez maiores o que
impõe ser assertivo e saber tomar decisões rápidas e
objetivas na multiplicidade de exigências e necessidades do
individual e do coletivo.
A TEAMWORK surge da necessidade de complementar
conhecimentos que tem como principal motivo a melhoria da
qualidade do trabalho entre as arquitetas Patrícia Fernandes
Rocha e Sandra Figueiredo Couto. Esta parceria tem ao longo
do tempo vindo a consolidar-se, culminando na necessidade
de se criar uma marca que identifique o nosso trabalho, assim
surge a TEAMWORK em 2017.

Entendemos a prática da arquitetura defendendo que cada
projeto deve ser desenvolvido com base numa estratégia
integrada cujo envolvimento acompanha todas as fases do
processo construtivo. Operamos no domínio do projeto,
execução, obra, reabilitação, manutenção, gestão e avaliação
de edifícios.
Projectos em carteira:
- Unidade de Cuidados Continuados e Unidade de Dia, Guia,
Albufeira.
- Reconstrução e alteração de uso das antigas instalações de
uma Fundição para uma unidade hoteleira, Crestuma, Vila
Nova de Gaia.

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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THE WAVE - A ONDA

■
■
■
■
■

Gabinete Projectista

Designação

The Wave - A Onda

Função

Cais marítimo, Espaço público

Localização

St. Kilda, Melbourne, Austrália

Dono de Obra

Bring Back Brookes Jetty.

Data conclusão da obra

por definir

JOÃO AR AÚJ O SOU SA & J OANA C ORR EI A SI LVA, ARQU IT ECTU R A
Rua de Camões 575, 4°D
4000-147 Porto
Telemóvel +351 919 196 288
E-mail info@ljsarq.com
Site jjsarq.com

Ficha Técnica
Arquitectura: João Araújo Sousa & Joana Correia Silva, Arquitectura
Equipa Técnica: João Araújo Sousa & Joana Correia Silva, Arquitetos
Tipo: Concurso de ideias - 1° premio (Leighton Prize)

A proposta visa unir funções recreativas, culturais, económicas e ecológicas numa composição coerente que reinstitui
Brookes Jetty como um espaço cívico com carácter e injetauma nova vitalidade urbana no local. O projeto explora a
oportunidade de desenhar uma estrutura inspirada nas geometrias fluidas da costa. O novo cais opera, tanto visual
como funcionalmente, como uma transição suave entre terra e mar, uma formação costeira que medeia entre os estados
sólido e líquido.
A estrutura evolui de uma configuração simples de passarela estreita para uma Praça Aquática que reativa a sua função
cívica e cria novas oportunidades de lazer e desporto. O design é informado pelo ambiente marinho, evocando as
formas orgânicas das ondas, peixes ou quilhas dos barcos. Concetualmente, o projeto propõe capturar uma onda,
congelada no tempo e cristalizada numa topografia suave. A "onda" resulta de uma justaposição expressiva de lajes
curvas e ativa um anfiteatro com dois lados. As lajes curvas alinham com o eixo norte-sul, enfatizando a relação com
o sol nascente (sobre a praia de St. Kilda) e o sol poente (sobre a baía de Port Phillip). O esquema de lajes justapostas
protege também os visitantes dos ventos dominantes.
A largura do cais foi aumentada para quatro metros no início da estrutura para maximizar a acessibilidade. No meio do
percurso, o cais divide-se em dois caminhos separados e mais íntimos, que levam a cada lado do anfiteatro. Uma rampa
suave é incorporada para que os utilizadores de cadeira de rodas possam ter acesso total.
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Luzes LED foram integrados sob os corrimãos e lajes pré-fabricadas, sublinhando as formas fluidas e mantendo um
perfil reduzido. A solução minimiza a luminosidade noturna e possível interferência na fauna marinha.

GABINETE PROJECTISTA
JOÃO AR AÚJ O SOU SA & J OANA C ORR EI A
SI LVA, ARQU IT ECTU R A
Rua de Camões 575, 4°D
4000-147 Porto
Telemóvel +351 919 196 288
E-mail info@ljsarq.com
Site jjsarq.com

João Araújo Sousa e Joana Correia Silva desenvolvem
actividade no campo da Arquitectura e Planeamento Urbano,
com vários projectos e obras de edifícios privados,
intervenções de reabilitação e restauro de edifícios, desenho
de mobiliário e arte pública. Têm sido premiados em vários
concursos nacionais e internacionais de Arquitectura e viram
os seus projectos e obras difundidas em publicações
especializadas e generalistas de diversos países.
A filosofia do gabinete centra-se na criação de uma
Arquitectura contemporânea em estreita colaboração com os
clientes e respeitando as realidades socioeconómicas.

Enquanto Arquitectos aspiram à criação de projectos
socialmente relevantes, procurando soluções inovadoras e de
elevada qualidade. Desenvolvem estes conceitos com
honestidade e transparência e através de uma cuidadosa
escolha dos materiais e detalhe na aplicação dos mesmos,
numa relação clara com o seu contexto específico.
Projectos em carteira:
- Edifício de Habitação Colectiva, Porto
- Empreendimento Turístico, S. Miguel, Açores

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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MORADIA TORRES VEDRAS

■

Gabinete Projectista

Designação
Moradia Torres Vedras

■

DARQ2 - ARQU I TETU R A & DES I GN
Rua Castilho, 23 - 3ºC
1250-067 Lisboa
Telemóvel +351 969 073 791
E-mail arq24h@gmail.com
Site www.darq2.net

Função
Habitação

■

Localização
Torres Vedras

■

Dono de Obra
Progressinov, S.A.

■

Data conclusão da obra
Março de 2021

Ficha Técnica
Arquitectura: Darq2 - Arquitetura & Design
Paisagismo: Darq2 - Arquitetura & Design
Engenharia: Darq2 - Arquitetura & Design
Proprietários: ProgressInov, S.A.

A Darq2 - Arquitetura e Design, projetou esta moradia onde a orografia do seu terreno e a relação com a envolvente
influenciaram o seu desenho orgânico. A intervenção proposta não afetará a sua articulação com o restante espaço
exterior, nem comprometerá nenhuma parcela e/ou construção com a qual mantenha confrontações nem a circulação
ou acesso ás mesmas. O piso térreo divide-se em duas áreas: uma área social com hall de entrada, cozinha, sala de
estar, sala de jantar com área exterior de churrasqueira e uma instalação sanitária de serviço; uma área privada com
um corredor que dá acesso a duas suites (uma delas com closet e uma instalação sanitária para pessoas com
mobilidade condicionada), dois quartos e uma instalação sanitária. O piso -1 é apenas destinado a garagem, sala das
máquinas, lavandaria e instalação sanitária (para pessoas com mobilidade condicionada).
Quanto às suas característica técnicas, estrutura de betão com tijolo térmico e sistema ETIC, a cobertura será plana
tradicional com pendente mínima, será isolada e impermeabilizada, com acesso apenas para manutenção e limpeza
da mesma e/ou chaminés. No piso -1 as paredes serão maciças de betão e a laje em ensoleiramento geral em betão.
A nossa proposta teve o especial cuidado no conforto térmico e acústico, recorrendo á tecnologia dos materiais.
A moradia desenvolve-se maioritáriamente ao longo de um piso `inclusivo’, proporcionando um melhor convívio entre
a família que a irá habitar, facilitando assim a sua mobilidade entre divisões e sem barreiras. Os generosos
envidraçados em todas as divisões, facilitam a iluminação e ventilação natural, complementados com decks em zonas
estratégicas, privilegiam a relação com a envolvente, proporcionando momentos de lazer com qualidade.
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O revestimento em madeira natural para exterior, caracteriza a identidade desta moradia, onde a exposição solar, aos
ventos predominantes e ao enquadramento paisagístico, foram objecto de um estudo profundo do nosso gabinete.

GABINETE PROJECTISTA
DARQ2 - ARQU I TETU R A & DES I GN
Rua Castilho, 23 - 3ºC
1250-067 Lisboa
Telemóvel +351 969 073 791
E-mail arq24h@gmail.com
Site www.darq2.net

Francisco Cunhal é o grande responsável pela Darq2,
conceituado gabinete de arquitectura em Lisboa, com um
incontável número de projetos na capital, mas também em
outras regiões do país.
Formado em arquitectura com o grau de mestre e PósGraduado em Reabilitação Urbana, Francisco Cunhal é
descrito como o “arquiteto 24 horas”. Provém da
disponibilidade do arquiteto e do seu atelier, para com as
pessoas. Para este arquiteto, a responsabilidade e o
cumprimento perante o cliente, são a chave para o sucesso
profissional, neste setor de actividade e esta é a principal
política de trabalho dentro da Darq2.
Natural de Seia, é na capital de Portugal que Francisco Cunhal
se vem destacando dentro da arquitectura e construção,
aproveitando todos os seus conhecimentos e recursos, seja
em arquitectura, design ou gestão de obra, para garantir um
serviço que prima pela qualidade.

Anteriormente à existência da Darq2, o arquiteto esteve vários
anos ligado a trabalhos institucionais, colocando o seu traço
em projectos de habitação social, museus, bibliotecas, praias
fluviais, entre outros. A desvinculação com a função pública,
permitiu alavancar o seu próprio atelier, onde a criatividade
e a disponibilidade, espelham o espírito do arquiteto.
A Darq2 trata de todas as especialidades, tendo na sua
equipa a mais-valia deste gabinete, esta é constituída por:
Cíntia Secchieri, Arq.; Hugo Saraiva, Arq; Joana Rita,
Arq; Joana Lemos, Arq; Ingrid Mayer, Arq.; Anita Cunhal,
Gestão de Recursos.
Projectos em carteira:
- Residencial de Estudantes
- 2 Hospitais Veterinários
- Remodelação de Prédio para arrendamento
- Prédio em Campolide

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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MOLU HOUSE

■
■
■
■

Gabinete Projectista

Designação

Habitação unifamiliar

NOARQ
Rua João Paolo II, n. 165
4785-141 Trofa - Porto
Telefone +351 252 414 729
E-mail noarq@noarq.com
Site www.noarq.com

Função

Habitação

Localização

Chaves, distrito de Vila Real

Data conclusão da obra

Setembro 2022

Ficha Técnica
Arquitectura: N O A R Q – José Carlos Nunes de Oliveira
Colaboradores: arch. Gaia Ferraris – project manager; arch. Sofia Toni, arch. Alfonso Alvarez,
arch. Roberto Vale

Refere-se a presente memória ao projeto de arquitetura de uma moradia unifamiliar em Chaves.
A topografia do terreno apresenta uma pendente com um desnível de 12m entre o ponto mais alto, a norte, e a rua
municipal, a sul. O terreno situa-se no cume de um promontório e dispõe ao sul de uma ampla e deslumbrante vista sobre
um vasto território trasmontano.
A proposta, constituída por habitação e anexo, estende-se perpendicular ao caminho público: os dois elementos do projeto
constituem uma sequência de 2 retângulos implantados com os topos paralelos ao caminho. Os alçados nascente e poente
de habitação e anexo apresentam-se como dois prismas trapezoidais unidos (ou separados) por um pátio retangular.
O programa do edifício desenvolve-se no sentido nascente-poente ao longo do corredor de distribuição: abrem-se em
sequência a sala de estar, a sala de jantar e cozinha, num contínuo espacial.O quarto de banho social estabelece o limite
entre a zona social e a zona privada da casa, constituída por dois quartos de dormir com quarto de banho privado.No
extremo poente do corredor, uma porta liga o interior da habitação aos alpendres que abrigam abraçam a casa, o pátio e
o anexo, criando um percurso perimetral coberto.
O alçado sul é desenhado exclusivamente por um alpendre balanceado sobre o declive da encosta. Esta varanda abrigada,
exposta à ampla paisagem flaviense, tem como função a regulação da radiação solar ao longo do ano. Durante os meses
quentes fornece sombra desejada aos espaços interiores, durante os meses frios permite a entrada dos raios solares para
aquecimento passivo da habitação.
A varanda liga todas divisões da casa cuja a frente integral em vidro amplia o espaço interior. É o espaço de contemplação
da paisagem, onde os habitantes se deleitam e perdem o olhar no horizonte longínquo.
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Do ponto de vista construtivo prevê-se uma edificação constituída por lajes e paredes em betão armado, isoladas
termicamente pelo interior com painéis de lã de rocha acabados em reboco. A cobertura prevê-se em zinco cor cinza
antracite.

GABINETE PROJECTISTA
NOARQ
Rua João Paolo II, n. 165
4785-141 Trofa - Porto
Telefone +351 252 414 729
E-mail noarq@noarq.com
Site www.noarq.com

NOARQ é o nome próprio de uma vontade de fazer e pensar à
mão, desde 2000, entre Porto e Trofa.
Evoluiu para um espaço de pesquisa, conceção e produção
através do desenho para o território, a arquitetura e os objetos
quotidianos, com o objetivo de contribuir para a melhoria da
qualidade de vida do homem.
NOARQ assenta a sua prática no acolhimento, atendimento e
recolhimento – medindo a insatisfação, os apetites e adjetivos,
com vista a obtenção de uma resposta concreta ao problema.
A proposta é sustentada por realismo, crítica por natureza,
desinibida (porque é criativa), arriscada e esforçada porque
opera nos limites.

O trabalho desenvolvido compromete-se com os advérbios de
tempo, lugar, de ordem, de interrogação, de inclusão e de
dúvida. Desdenha os advérbios de quantidade, de modo, de
negação e exclusão em busca de prática idónea, responsável e
perseverante.
Projectos em carteira:
- PSA house,
- MTMG house,
- Vila Liborio,
- 2R2 house,
- RPFV house,
- ED&JO house.

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR E COMÉRCIO

■

■
■
■

Gabinete Projectista

Designação

Conjunto de edifícios de habitação
multifamiliar e comércio

AT ELI E RDACOSTA — ARQU I TETU R A & REAB I LI TAÇÃO
Rua Avelino Barros, 303
4490-479 Póvoa de Varzim, Porto, Portugal
Telefone +351 252 683 337
Telemóvel +351 917 777 945 / 913 586 843
E-mail info@atelierdacosta.com
Site atelierdacosta.com

Função

Habitação e comércio

Localização

Póvoa de Varzim

Data conclusão da obra

Verão de 2022

Ficha Técnica
Arquitectura: ATELIERDACOSTA
Projeto de Estabilidade, Acústica, Redes de Abastecimento de Águas, ÁguasPluviais,
Águas Residuais e Gás: GEP-AMF
Projeto de Eléctrico, Telecomunicações/ITUR e Lumino-Técnico: OHM-E & LIGHTPLAN
Projeto de Paisagismo: HABITAT - Arquitectura Paisagista
Projecto de Instalações Mecânicas: Eng. Jorge Brito
Projecto de Segurança contra Incêndios: Eng. Susana Sousa

Este conjunto de habitação e comércio, a ser construído numa área de excelência e em expansão na cidade da Póvoa
de Varzim, surge de uma articulação ad initio entre o delineado em Plano de Urbanização deste Município e o
desenho de arquitectura à pequena escala de cada equipamento e edifício que compõe este pedaço de cidade.
O plano sugere que a nova rua, a abrir no sentido Norte-Sul, sirva de transição entre uma banda contínua de
moradias, e um conjunto de edifícios isolados que marcam a nova circular da cidade, a Avenida 25 de Abril. Esta
nova escala de cidade com blocos livres de oito pisos sobre um verde desconfinado - qual cidade modernista - foi
sendo interpretada pelo projecto. O projecto agiu criticamente sobre o modelo, alterou-o e, sem que as suas regras
fossem quebradas, produziu espaços que, juntos, procuram criar uma constelação de percursos, equipamentos
colectivos, jardins, bosques e outros. Assim, em vez de um espaço verde desconfinado sobre o qual pousam três
blocos, o projecto resultou num desenho tríptico mais articulado entre o espaço público, o plinto que se funde com
o embasamento dos edifícios desenvolvendo-se em espaços ajardinados, de estar e em percursos cobertos e, ainda,
os blocos propriamente ditos, pousados sobre este.
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Desta opção fundadora do desenho, destaca-se o elemento da pérgula que une os três blocos que, em vez de
isolados, aparecem à cota da rua "cosidos" por este embasamento que se desdobra em pérgula.

GABINETE PROJECTISTA
ATE LI E RDACOSTA — ARQU I TETU R A
& REAB I LI TAÇÃO
Rua Avelino Barros, 303
4490-479 Póvoa de Varzim, Porto, Portugal
Telefone +351 252 683 337
Telemóvel +351 917 777 945 / 913 586 843
E-mail info@atelierdacosta.com
Site atelierdacosta.com

O ATELIERDACOSTA orienta a sua prática por uma busca
honesta e informada para responder a cada pedido. Formulado
pelo cliente mas normalmente completado em conjunto
connosco, o pedido é como uma primeira forma de expressão de
uma cultura e sensibilidade no espaço, e torna-se instrumento
primordial para ensaiar as soluções do projecto. Não há projecto
que não nos evoque o que já está construído.
Construir é, antes de mais, repetir, repetir mudando, repetir
actualizando… A continuidade a construir é a condição para
que cada projecto seja obra que atravessa o tempo. O atelier é
da costa porque começou na linha, na costa, na linha da costa,
a implantar as suas obras.

Os planos sobrepõem-se neste território em linha e nenhum
projecto pode ser igual, porque nenhum ponto, vulgo pedido, o
é. Nos pedidos mais exóticos ou naqueles mais canónicos a
busca é por uma resposta que não seja limitada ao óbvio.

Projectos em carteira:
- Conjunto de Edifícios Multifamiliares e Comércio na Póvoa
de Varzim
- Empreendimento PROIMPO
- Hotel Rural na Quinta do Freixo
- Hotel Sénior em Beiriz
- Conjunto de habitações em Touguinhó

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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IGREJA MATRIZ DE SAMORA CORREIA

■

Designação
Igreja Matriz de Samora Correia
(Nossa Senhora da Oliveira)

■

Função
Local de Culto

■

Localização
Samora Correia

■

Data conclusão da obra
2020

Gabinete Projectista
VI SUAL STI M U LI - LI GH TI NG DES I GN
Rua de Arroios, nº100, 4º piso
1170-056 Lisboa
Telemóvel +351 917 919 657
E-mail visual@visual-stimuli.com
Site www.visual-stimuli.com

Ficha Técnica
Coordenação / Arquitectura: TRAÇO - Gabinete de Projecto, Lda
Conservação e Restauro: Nova Conservação
Acompanhamento: Museu Nacional do Azulejo + DGPC
Eléctricidade: Omegatec - Engenharia e Instalações Técnicas

O projecto para a nova iluminação da Igreja Matriz de Samora Correia, edifício do séc. XVIII com um dos maiores
revestimentos de azulejo figurativo do país (nave integralmente revestida) surge no seguimento do amplo processo de
restauro em curso, nomeadamente reposicionando milhares de azulejos que ao longo do tempo foram trocados de sítio
e que já não permitiam a leitura de parte considerável das cenas e figuras ali ilustradas.
Com o novo esquema de luz pretende-se dar realce ao espaço e aos elementos do ponto de vista patrimonial, e garantir
o ambiente adequado ás diversas celebrações. A criação de diferentes cenários de luz torna-se assim fulcral, definindose diversos ambientes, entre mais introspetivos e mais festivos, correspondentes às celebrações de Missa, Terço,
Casamentos e Batizados, Visita.
Para implementar os diversos cenários com o mínimo impacte no edifício, a opção recairá num sistema de controlo
wireless por permitir que a alimentação elétrica a cada local seja feita com 1 único cabo.
Todos os equipamentos serão o mais discretos e ocultos possível, procurando que a luz seja apenas a das superfícies
iluminadas e nunca a do brilho das fontes de luz.
A simetria bem vincada da igreja (ao ponto de existirem dois púlpitos) leva-nos a assinalar fortemente o eixo central
que nos encaminha até ao altar-mor.
Também os altares em talha dourada, de grande contraste cromático com a nave “vidrada” em azul e branco, se
encontram em restauro.
Esta relação altares / nave será enfatizada pelas temperaturas de côr da luz mais quente nos altares / mais neutra na
nave. No mesmo sentido, a iluminação dos altares será pontual e detalhada elemento a elemento, enquanto na nave
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a luz será indireta (criada a partir das cornijas para o tecto) de forma a que a leitura dos painéis de azulejo se faça sem
reflexos indesejados.

GABINETE PROJECTISTA
VI S UAL ST I M U LI - LI GH TI NG DES I GN
Rua de Arroios, nº100, 4º piso
1170-056 Lisboa
Telemóvel +351 917 919 657
E-mail visual@visual-stimuli.com
Site www.visual-stimuli.com

da esquerda para a direita: Pedro Ek Lopes, Designer de Iluminação; Alexandre Neto, Arquitecto / Designer de
Iluminação; Rute Delgado, Arquitecta / Designer de Iluminação; Ana Maymone, Arquitecta / Ilustradora / RP

A luz revela a arquitectura
É a isso que nos propomos todos os dias, a revelar a
arquitectura de outros conceptualizando ambientes de luz que
tornem cada espaço mais confortável, funcional, adaptado ás
necessidades biológicas dos utilizadores e claro, mais apelativo.
O nosso apoio pode decorrer desde a conceptualização / criação
de ambientes de luz até à definição técnica e acompanhamento
de obra, em projectos novos ou optimização de projectos
existentes, sempre de forma independente de qualquer marca,
em sede de projecto ou consultoria.
Trabalhando de forma próxima com equipas de diversas áreas,
desde a Arquitectura, Urbanismo, Engenharia, Interiores e
Paisagismo, mas também com equipas de Museografia,

Arqueologia, Comunicação, Design e Arte, desenvolvemos
projectos de iluminação para tipologias tão distintas como
Património construído e geológico, Comércio local e grande
retalho, Infraestruturas, Equipamentos, Habitação, Espaços
Verdes, Museus e Exposições, Arte, Hotelaria e Restauração.
Projectos em carteira:
- Moradia Lino, Mykonos, Grécia
- Moradia AAS, Verdizela
- Centro Interpretativo do Cabo da Roca
- Parque D. Carlos I, Caldas da Rainha
- Renovação Bar do Infame

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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REQUALIFICAÇÃO DO ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL

■

■
■
■
■

Designação

Requalificação do Rossio Marquês
de Pombal, Estremoz

Função

Espaço Público

Dono de Obra

Município de Estremoz

Localização

Gabinete Projectista
RI O P LAN O, ARQU IT ECTU R A PAI SAG I STA
Rua Dom Vasco, 48
1300-201 Lisboa
Telefone +351 213 943 230
Telemóvel +351 917 597 892
E-mail geral@rioplano.pt
Site www.rioplano.pt

Rossio Marquês de Pombal - Estremoz

Ficha Técnica

Data início da obra

Equipa Técnica de Projecto: Rio Plano
Instalações e Equipam. de Águas e Esgotos: Traço Criativo
Instalações Eléctricas: Traço Criativo

2020

A Requalificação da Zona Sul do Rossio Marquês de Pombal em Estremoz engloba a zona do mercado de velharias e
do mercado tradicional, em frente ao edifício da Câmara Municipal e à Igreja dos Congregados, estando prevista no
PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Concelho de Estremoz, no âmbito do Plano de Ação de
Reabilitação Urbana, com financiamento de 85% do FEDER (Alentejo 2020), num investimento total previsto que
ascende aos 900.000 euros.
O projeto está a ser elaborado pela Rio Plano, tendo convidado o atelier Traço Criativo para as várias especialidades.
Este projeto irá contribuir para a renovação da imagem urbana de um dos ex-líbris da cidade e do Alentejo Central.
Estremoz teve um papel essencial enquanto cidade fortificada de defesa fronteiriça portuguesa, a partir da Restauração
da Independência, em 1640, tendo sido quartel-general do Alentejo até 1869. O Rossio Marquês de Pombal constitui
a grande praça de Estremoz e a maior praça portuguesa, sendo que desde o século XVII apresenta um papel importante
na cidade e região, inicialmente como praça com funções militares e cívicas e a partir da segunda metade do séc. XIX
com funções administrativas, com a instalação dos Paços do Concelho no Convento dos Congregados.
Hoje em dia o Rossio constitui uma grande praça com diversas funções para a cidade, destacando-se um dos mais
importantes mercados tradicionais do Alentejo, todos os sábados de manhã. É ainda utilizado como um grande
estacionamento e espaço de feiras diárias e semanais.
Como principais objetivos da proposta, temos os seguintes:
a) - Reabilitação dos vários espaços públicos, incentivando a mobilidade universal e acessibilidade plena, favorecendo
o peão e diminuindo a carga automóvel;
b) - Criação de condições de promoção dos valores endógenos da região, com a criação de novos espaços e
melhoramento das infraestruturas;
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c) - Implementação de equipamentos de apoio às feiras diárias e de artesanato, com módulos pré-fabricados e
quiosques, com uma imagem gráfica própria, permitindo assim uma interação com a população, favorecendo as
vertentes culturais e históricas.

GABINETE PROJECTISTA
RI O P LAN O, ARQU IT ECTU R A PAI SAG I STA
Rua Dom Vasco, 48
1300-201 Lisboa
Telefone +351 213 943 230
Telemóvel +351 917 597 892
E-mail geral@rioplano.pt
Site www.rioplano.pt

A RIO PLANO surge no mercado no início de 2001, como uma
empresa de concepção de projectos e consultoria nas áreas de
Arquitectura Paisagista, Ambiente e Arte urbana. O atelier
possui uma grande carteira de estudos onde a
interdisciplinaridade constitui um factor impar no desenrolar
dos projectos, com a presença de diversos consultores, nas
áreas da Arquitectura, Engenharias (Civil, Ambiente, Florestal e
Agronómica), Economia, Jurídica, Design e Arte. Para além da
sua principal ação consistir em projetos de arquitetura
paisagista, o atelier integra ainda na sua política de acção a
criação de sinergias com o meio académico, com o
estabelecimento de parcerias com entidades de ensino
nacionais e internacionais.
As suas principais áreas de acção são reflectidas nos vários
projectos realizados, onde se destacam, a requalificação de
áreas naturais, planos de praia, centros históricos, requalificação
ambiental e paisagística de aterros sanitários, recuperação de

zonas degradadas, jardins municipais e quintas históricas,
museus, empreendimentos turísticos, campos de Golf, escolas,
campos de jogos, parques urbanos, zonas de recreio infantil e
juvenil, condomínios privados e moradias, estudos de impacto
ambiental bem como a fiscalização de obras.
Projectos em carteira:
- Projecto de Intervenção e Requalificação das Ilhas Barreira e
Ilhotes - Ria Formosa (ilhas do Farol, Culatra, Armona, Fuseta
e Tavira)
- Novo Cais da ilha de Tavira
- Projecto de requalificação urbana do Centro Histórico de
Coruche e zona ribeirinha
- 12 Planos de requalificação urbana de ARU em Cascais
- Corredor Verde Oriental de Lisboa - Parque Urbano Vale do
Fundão e ligação Quinta das Flores – Rio Tejo
- Eco LandArt Parque Urbano das Oliveiras em Loures

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020

ANTEPROJECTOS

33

RESIDÊNCIA TRAVESSA DO JARDIM

■
■
■
■
■

Gabinete Projectista

Designação

Residência Travessa do Jardim

AR ST U DI O ARC H IT ECTS
Rua Durbalino Laranjeira n º51
3700-108 São João da Madeira
Telefone +351 919 774 113
E-mail geral@arstudioarchitects.com
Site www.arstudioarchitects.com

Função

Habitação Multifamiliar

Localização

Vale de Cambra

Dono de Obra

Divine Episode

Data conclusão da obra

2021

Ficha Técnica
•

Arquitectura: AR Studio Architects
Equipa Técnica: Arq.º Ricardo Russo, Arq.º Tiago Almeida, Arq.º Hélder Ribeiro, Arq.ª Gisela Pinho

Localizado no centro da Cidade de Vale de Cambra, a proposta consiste em trazer uma nova identidade para o local,
de forma a influenciar a modernização e renovação da envolvente, respeitando o lugar, alinhamentos, cérceas e
materialidade da mesma.
A implantação estende-se até aos limites do lote, sendo que é criado um pátio resguardado no interior do edifício onde
as tonalidades claras do betão, ferro e do jardim vertical, que acompanha os acessos às habitações, contrastam com
os tons escuros da casca exterior do edifício.
É proposta uma estrutura leve, criada a partir de um monólito em forma de trapézio, partido depois em 5 pisos, em
que cada andar tem a sua própria configuração, com diferentes ângulos e balanços, criando um jogo de volumes, luz
e sombra que dão movimento ao edifício.
O volume é composto por 5 pisos, em que de forma a dar alguma leveza ao mesmo, a ideia passou por criar no Résdo-chão, onde se desenvolve o parque de estacionamento, uma permeabilidade visual entre o interior e exterior, sendo
suspenso sobre pilotis e a divisão física entre o espaço público e privado é feita através de barras em metal. Nos
restantes pisos desenvolvem-se habitações, onde cada andar é composto por um T3 e um T2, sendo que no último
piso é proposto um T4 com um terraço ajardinado na cobertura. A luz foi um dos focos principais para a conceção do
projeto, para isso são propostos vãos e varandas de grande dimensão de forma a obter espaços iluminados
naturalmente durante todo o dia.
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As fachadas são propostas em tijolo de burro artesanal em tom escuro (preto), contrastando com as caixas metálicas
revestidas a folha de madeira, que criam volumes e buracos nos alçados, sendo que nas fachadas revestidas a madeira,
essas mesmas caixas são revestidas a chapa preta, para contrastar.

GABINETE PROJECTISTA
AR STU D IO ARC H I TECT S
Rua Durbalino Laranjeira n º51
3700-108 São João da Madeira
Telefone +351 919 774 113
E-mail geral@arstudioarchitects.com
Site www.arstudioarchitects.com

AR Studio Architects é um atelier de Arquitetura e Design de
interiores, com sede em São João da Madeira e ramificação em
Bordéus, através da parceria com um arquiteto francês.
Reunimos uma equipa pluridisciplinar que responde a todos os
desafios que os clientes nos colocam de forma profissional e
inovadora. A diferentes escalas assumimos a mesma
responsabilidade nos diferentes projetos tentado oferecer mais
do que o cliente pretende. O atelier marca a diferença através
de projetos que nos permitem deixar o nosso cunho pessoal,
caracterizado por uma arquitetura sóbria que respira por ela
mesma inibida de adereços, fazendo transparecer o equilíbrio
das formas, espaços e materiais.

Projectos em carteira:
- EHPAD Fontainebleau – Fontainebleau, França –
Equipamento
- Central Park – Jurançon, França - Multifamiliar/Comércio
- L’Ariondaz – Courchevel 1650, França – Multifamiliar
- L’OurseBleue - Courchevel 1650, França – Multifamiliar
- Residência Praça do Peixe – Aveiro – Multifamiliar
- Habitação Armando Rodrigues – Vale de Cambra – Unifamiliar
- Residência Travessa do Jardim – Vale de Cambra –
Multifamiliar
- Cervejaria NB – Arouca – Restauração

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020
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VILLA L120

■

Gabinete Projectista

Designação
Villa L120

■

COR E ARC H IT ECTS
Avenida 5 de Outubro, 286 1º Andar
8135-103 Almancil
Telefone +289 147 361
Telemóvel +351 913 248 420
E-mail geral@core-architects.com
Site www.core-architects.com

Função
Habitação

■

Localização
Quinta do Lago, Almancil, Algarve

■

Data conclusão da obra
Novembro 2021

Ficha Técnica
•

Arquitectura: CORE Architects

Sito numa das áreas mais prestigiadas do Algarve, o terreno que abriga o projeto em questão oferece aos seus usuários
conforto, tranquilidade e privacidade, elementos procurados por todos.
A disposição da edificação ao longo do terreno baseia-se nas premissas da insolação do local e na privacidade. O layout
em forma de L abraça o terreno e faz o projeto abrir-se para o Sul, local onde se encontra o jardim; áreas de lazer e
de convívio social, p.e. a longa piscina que cresce ao longo do terreno e o esplêndido outdoor dining com lareira.
Salienta-se que o formato permite manter o maior número possível de árvores existentes, essenciais para o ambiente
e para o conforto térmico da edificação. Ainda que as disposições sejam de formato contemporâneo e moderno, o
conceito resgatou o estilo europeu clássico e charmoso.
Permeabilidade arquitetónica foi sempre imponente em todos estágios do projeto, percebe-se nas aberturas voltadas
para todas as fachadas em todos os volumes, além de facilitar a continuidade dos ambientes, integrando-os com o
exterior. Na sua construção conjugará os materiais naturais e recicláveis e as tecnologias modernas, numa combinação
perfeita entre a arquitetura sustentável, o tradicional e o contemporâneo.
A sustentabilidade não tem linguagem arquitetónica, concentra-se no desempenho energético da casa. Este
desempenho pratica-se tanto em casas contemporâneas, como em tradicionais, ou até às mais exóticas. Aplicam-se os
princípios vernaculares que implica as escolhas de materiais, decisões em relação à volumetria, à orientação do edifício
e dos arredores considerando a vegetação existente. O nosso estilo obedece ao gosto do cliente.
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GABINETE PROJECTISTA
COR E ARC H IT ECTS
Avenida 5 de Outubro, 286 1º Andar
8135-103 Almancil
Telefone +289 147 361
Telemóvel +351 913 248 420
E-mail geral@core-architects.com
Site www.core-architects.com

CORE Architects: Líderes em Arquitetura Sustentável e NZEB
residencial e do Eco Turismo.
A CORE Architects é um atelier inovador de arquitetura,
especializado em edifícios ecológicos, de construção sustentável e
eficiência energética. Os espaços são desenhados transmitindo
equilíbrio e bem-estar com uma forte relação entre o interior e
exterior, utilizando nos seus princípios de desenho as ferramentas
de profundas analise bioclimáticas e princípios de bem-estar. Com
sede no Algarve, usa as influências culturais par criar uma mistura
de espaços contemporâneos e ao mesmo tempo tradicionais. A
implementação de altas tecnologias e métodos de construção
sofisticados, permitem construir espaços com, e entre a natureza.
Em 2020 a CORE está a expandir para o Porto, com a nova sucursal,
a CORE INVEST CONSULT criou um novo campo de atividade que
se dedica a unir investidores estrangeiros interessados na marca
“Portugal “com os promotores e empresários portugueses. A ponte
entre a cultura portuguesa e o comercio internacional, Arq. Anabela
Macieira com educação alemã, experiência profissional internacional
e de nascença Portuguesa, faz a perfeita ponte entre as diferentes
culturas e desenvolve estratégias imperativas para levar cada

investimento a sua realização com sucesso.
É uma das poucas arquitetas credenciadas para desenvolver
empreendimentos e hotéis certificados “passivehouse” e
NZEBuildings (Nearly Zero Energy) em Portugal. Os clientes da
CORE são atraídos oferta de serviços compacta, e a CORE
Architecture & INVEST CONSULT tem o know-how para conjugar a
alma portuguesa com os espaços a projetar, para um mercado
sofisticado. “Sendo perfeitamente fluente em 3 idiomas, estando
“em casa” nessas 3 culturas e experiente em todas as fases de
projetos, facilita imenso o nosso trabalho.” Sobre o futuro, o objetivo
é tornar Portugal num destino de desejo para cada europeu a
desenvolver projetos personalizados, destinados a um público
consciente, que pratica um estilo de vida altamente saudável e com
grande preocupação ambiental do planeta. “Nós somos o que nos
rodeia “
Projectos em carteira:
- Casa Passiva em Loulé, 360 m2 de construção
- Remodelação de moradia em Vale do Lobo, 1224 m2
- Parque aquático com 44 ha e eco-turismo com 120 camas
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MORADIAS GEMINADAS

■

Gabinete Projectista

Designação
Moradias Geminadas

■

Função
Habitação

■

Localização
Aroeira, Charneca da Caparica,
Concelho de Almada

■

Data início da obra

E DUAR D O C OE LH O | ARQU IT ECTO
Rua Dom Francisco Manuel de Melo 13, 3º
1070-085 Lisboa
Telemóvel +351 961 134 128
E-mail eduardo.miguel.coelho@gmail.com
Site eduardocoelho.pt

Ficha Técnica

Por definir

Arquitectura: Eduardo Coelho, arq.

Projecto para duas moradias geminadas. Localizadas na Aroeira, esta proposta, ainda em fase de desenvolvimento,
tem como ponto de partida a criação de duas habitações unifamiliares com piscina, inseridas num lote com 750 m2.
Cada moradia, de tipologias V2, com uma área de implantação de 214 m2, desenvolvem-se em dois pisos, fazendose a ligação entre eles através de uma escadas de madeira com a estrutura em ferro localizada numa área com pé
direito duplo, proporcionando uma sensação de amplitude. No piso térreo encontramos a cozinha aberta para a sala
em openspace, e uma instalação sanitária de apoio à mesma.
A entrada na habitação é feita por uma porta de grandes dimensões que conjugado com o pé direito de 4 metros,
cria uma sensação de grandeza a quem entra. No piso superior ficam os dois quartos, sendo um deles suite e uma
instalação sanitária social. A linha arquitectónica adoptada para este projecto foi uma arquitectura de linhas direitas
e contemporâneas. A volumetria do edifício, apesar de ser constituída por um único volume, torna-se bastante
arrojada pela suas dimensões e pelos seus enormes vãos envidraçados, conferindo-lhe um aspecto bastante
moderno e actual, ao mesmo tempo que transmite a sensação de o interior da casa se prolongar para o exterior. No
exterior da habitação encontramos a piscina que contorna a moradia, dando a quem está do lado de dentro, uma
visão ampla da mesma. O chão da casa no piso térreo prolonga-se para o exterior, contornando toda a moradia,
criando assim uma continuidade do interior para o exterior, tendo maior relevo na zona da piscina transmitindo a
sensação de entrar pela piscina dentro.
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Os muros de delimitação do lote com a sua envolvente, devido à sua pouca altura, permitem assim uma interação
maior com a envolvente não criando barreiras.

GABINETE PROJECTISTA
ED UARD O C OELHO | ARQU I TECTO
Rua Dom Francisco Manuel de Melo 13, 3º
1070-085 Lisboa
Telemóvel +351 961 134 128
E-mail eduardo.miguel.coelho@gmail.com
Site eduardocoelho.pt

O arquitecto Eduardo Coelho nasceu a 23 de Junho de 1978.
Iniciou os seu estudos em arquitectura no ano de 1999 na
Universidade Autónoma de Lisboa, onde frequentou até ao 2º
ano o curso de arquitectura, tendo-se mudado nesse ano para
a universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de
Lisboa, onde viria a terminar o curso de arquitectura no ano
de 2005.
Em 2006 inicia o estágio profissional no gabinete de
arquitectura do arquitecto Luis Tomás Piñeiro Nagy, onde
realizou várias tarefas relacionadas com projecto, tendo
concluído o estágio em 2007.
Entre 2007 e 2009 colabora como arquitecto de interiores na
Dimensão Disgn Center em Lisboa.
Em 2011 forma-se Perito Avaliador Imobiliário pela Escola
Superior de Actividades Imobiliárias.

Desde 2011, ano em que inicia actividade por conta própria,
que tem vindo a realizar trabalhos nas áreas da arquitectura,
arquitectura de interiores e reabilitação. Os projectos
desenvolvidos são na sua grande maioria nas áreas da
habitação/remodelação.
Projectos em carteira:
- Projecto de alterações para uma moradia unifamiliar na
Amoreira, em Cascais;
- Projecto de ampliação para um lar de idosos em Mem
Martins;
- Projecto de Interiores para duas casas de banho em
Carnaxide.
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DIOGO LACERDA
ARQUITECTO

NOTA INTRODUTÓRIA
Todos os meses no Quem é Quem, vamos revelar o percurso de uma personalidade ligada à Arquitectura ou Engenharia.
Nesta edição vamos ficar a conhecer Quem é Diogo Lacerda.
Com o primeiro capítulo a iniciar-se na década de 50 pela mão
de Eduardo Lacerda Machado, arquitecto Pai, o atelier tinha a sua
história traçada. Mais tarde, em 1976, junta-se o arquitecto Filho,
Rui Lacerda Machado com a missão consciente de perpetuar a
obra até à data feita e projectar tantas outras.
O futuro... trinta anos volvidos, surge a terceira geração para
provar a tese. Diogo de Lacerda Machado, arquitecto Neto, aliase como reforço das raízes e seguidor orgulhoso da linha
arquitectónica. Desde 2018, Diogo Lacerda,juntamente com uma
equipa de jovens arquitectos constituem agora a equipa RDLM
ARQU IT ECTO S ASSO C IAD OS®, com sede em Espinho, que conta
já com um espaço em Lisboa e brevemente em Moçambique e
Angola.
Diogo Lacerda é CEO da RDLM desde 2014, formado em 2006
pela Universidade Lusíada do Porto, tendo feito o último ano da
licenciatura em Veneza, no IUAV.
Trabalhou entre 2006 e 2009 com o Arq.º Navarro Francisco
Mangado em Pamplona e Madrid, Espanha, tendo participado
como colaborador e coordenador em vários projectos premiados
internacionalmente, tais como Pavilhão de Espanha, da Expo
Zaragoza 2008, Museu de Belas Artes das Astúrias e Hotel e
Palau de Congressos de Palma.
Foi, também, consultor de projectos de Arquitetura em
Moçambique, Angola, Argélia e Brasil.

A RDLM®, premiada em vários projectos, destaca-se nos últimos
anos, com os centros Culturais de Nova Friburgo e Cabo Frio no
Brasil em coautoria com o Estúdio 41, bem como o projecto de
requalificação do canal Ferroviário de Espinho, ReCaFE, em
coautoria com Francisco Mangado, obra ainda em construção.
Actualmente, além do arquitecto Diogo Lacerda, a equipa é
constituída por arquitectos formados nas melhores faculdades de
arquitectura portuguesas, selecionados com alto foco na
qualidade e que dão continuidade à visão e lema que defende.
Trabalham também, com parceiros altamente qualificados, que
lhes permite complementar os projectos e dar resposta a todos os
desafios com agilidade, não esquecendo a contemporaneidade.
Alguns projetos de referência em curso:
- Projectode um quarteirão Habitacional “Paliteira” - Espinho,
Portugal
- Projecto de Reabilitação e Ampliação do lar da Santa Casa da
Misericórdia - Espinho, Portugal
- Projecto de Reabilitação e ampliação de dois palacetes - Granja,
Portugal
- Projecto de um edifício Multifamiliar “Passaredo” -Espinho,
Portugal
- Projecto de 8 moradias - Arcos de Valdevez, Portugal
- Projecto de um armazém - Carregado, Portugal

RDLM Arquitectos Associados®, Lda
Rua 19, nº 485 - 3º sala B | 4500-257 Espinho, Portugal
Tel.: +351 227 340 486 / 918618195 / geral@rdlmarquitectos.com
www.rdlmarquitectos.com
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DOSSIER
TEMÁTICO

Domótica, Sustentabilidade,
Climatização e Eficiência
Energética, Iluminação

Nelson Ferreira de Almeida
Arquitecto
www.fa-arquitectos.pt

A Hora de Verão
Hoje que vos escrevo entrou a Hora de Verão. Pode ser que ajude. Todas as ajudas são preciosas e alguns há que
acreditam que o Verão vai resolver. Mas depois há os outros que dizem que no Hemisfério Sul vem aí o Inverno. Mas
depois troca.
( nada é importante ante o sofrimento e o absurdo dos números na terra de Gaudi e de Moneo, na Itália de Leonardo,
Palladio, Bernini, Rossi e do meu preferido Renzo Piano )
Quando a ANTEPROJECTOS pela sua Directora Geral Angela Leitão me desafiou para escrever um texto de opinião sobre
o Futuro depois do momento que todos atravessamos, fiquei entre a perplexidade da reflexão e do cartomante. Foram
postas 3 questões :
- Como o Covid19 afecta a Arquitectura ?
- Que Futuro para o Sector ?
- Como vamos Sobreviver a mais uma Crise ?
Sintetizo 5 palavras; Arquitectura, Futuro, Sector, Crise, Sobreviver e comecemos por esta última.
A Sobrevivência ao Covid19 parece ser uma longa travessia para o Desconhecido. As discussões trouxeram-me à
memória duas marcas de cigarros de quando era criança; os PROVISÓRIOS e os DEFINITIVOS. Qual deles é o Covid19?
A Dimensão, a Extensão, a Extinção ou o Retorno? Só temos estudos e suposições. Apesar disso sabemos que vamos
Sobreviver; de algum modo. A situação, a nossa situação, já era débil, minada por uma descrença generalizada nos
sistemas Financeiro e da Justiça e na forma como eles se entrelaçaram com as instituições do poder durante as últimas
décadas. Ainda assim, vamos Sobreviver. A Crise, que é anunciada como sendo bíblica, irá afetar a Economia de cada
País, cada Empresa, cada Família e cada Indivíduo. Ao nível social, dificilmente algum ser humano deixará de ser tocado
pela perda de alguém mais ou menos próximo e eventualmente até de património. As depressões irão aumentar e
alguns irão desistir. Na Sociedade e na Política, no auge da discussão, quando tudo começar a acalmar serão atribuídas
responsabilidades e apontados os dedos; virá uma primavera de demagogia, de populismos e nacionalismos, talvez
até de algum racismo. Na Nova Hora de Verão o verniz já começou a estalar. Da Globalização dos últimos anos
poderemos caminhar para o Isolacionismo no prédio, no bairro, na cidade, nos países, nos continentes, nas castas
económicas, políticas e religiosas. A Arquitectura e o Se ctor também serão arrastados por aqui.
E o Futuro do Sector? esse depende da Economia e essa nem sequer é de Guerra; é de Quarentena mas não tem 40
dias. Provisórios ou Definitivos? Seja como for iremos adaptar-nos. Citando um interessantíssimo texto do Presidente
da CM do Porto e do qual roubo pequenos excertos soltos; “Se houver liquidez disponível - o que será o maior desafio
- se houver confiança da população e do sector privado, se houver determinação dos nossos governantes e estes
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resistirem aos impulsos ideológicos…surgirão novas oportunidades, novas modas, novos conceitos…”, mas também
“…Responsabilidade do Estado nos bens essenciais e dos Serviços Públicos…” e ainda “…a antevisão da falência do
sistema bancário.”
Sim, é um terramoto, mas sendo este ou outro, acredito que estamos perante um curto período de 3 a 4 anos de
reinvenção, período que no entanto será demasiado longo para muitos, deixando tantas pequenas, médias e grandes
empresas de projecto sem saída depois de ainda estarem a lamber as feridas de 2008/9.
“É na Crise que nascem os inventos, as descobertas e as grandes estratégias” Albert Einstein.
Na segunda década deste século muitos arquitectos tiveram que se reinventar e assistimos a coisas verdadeiramente
notáveis. Em 2004 Tom Peters editou RE Imagine Excelência nos Negócios numa Era de Desordem, o que na verdade
passou a ser o nosso Normal. A terceira década vai ser mais exigente.
O escritório/Atelier desmaterializou-se. Afinal estamos todos a trabalhar em casa, nas cidades, nas aldeias ou nos
montes e nem sempre nos mesmos países. Conseguimos fazer reuniões com colegas, com as Autarquias, trocar
documentos, fazer assinaturas digitais, registar processos….nada fica por fazer. Fiz isso várias vezes nesta semana que
passou. Podemos ir ao terreno virtualmente com quem lá está, com uma aplicação, com a ajuda de um drone e estão
a inventar novidades. Nada vai ser igual. O Mundo não para e o nosso País terá como principal agente de escolha como
destino do Investimento o factor Medo. Ultrapassado esse obstáculo acontecerá a retoma. Voltará o Turismo de
Negócios, os Short-Breaks e o Sol e Praia. Reabrirão os Hoteis, os Resorts e os Restaurantes. Eventualmente nem todos
e provavelmente alguns dos projectos anunciados ficarão pelo papel até que tudo esteja esquecido e o Mundo role a
200 uma vez mais. No entretanto o Alojamento Local fez um magnífico trabalho de Renovação Urbana e talvez tenha
mesmo de se reconverter em habitação permanente e aí vai precisar de ajuda do Sector de Projecto. É provável que o
Imobiliário tenha alguns anos de travessia do deserto especialmente nos segmentos mais altos que estavam sobreaquecidos quando da chegada do vírus. Já a faixa do chamado pão com manteiga onde a oferta era e é escassa seguirá
o seu rumo. Sendo previsível e desejável que as Autarquias continuem a desempenhar um papel crucial na crise do
Covid19 isso irá resultar num esforço imprevisto e extraordinário das suas finanças. Abrirá provavelmente
oportunidades no curto e médio prazo para o desenvolvimento de programas de parcerias entre o público e o privado
de forma sólida, saudável e transparente para que realmente o mundo não pare, nem nas infra-estruturas, nem nos
equipamentos, nem no desenvolvimento social, nem na renovação urbana. O nosso Sector tem um posicionamento
privilegiado ao estar simultaneamente no lado Público e no lado Privado com uma compreensão e uma visão
abrangente permitindo-lhe que com a sua criatividade e acção provoque a conjugação das vontades e a geração das
oportunidades.
E o Futuro da Arquitectura ? do Urbanismo também, claro. Creio que estávamos no caminho certo, discutindo e
trabalhando sobre os temas certos. Repovoamento urbano, densificação, renovação urbana, requalificação e
recuperação, economia das cidades, interioridade, equilíbrio territorial do turismo, planeamento de comunidades, valor
ao paisagismo, valor à mobilidade e qualidade de vida….a lista é longa….
Mais do que a Arquitectura acredito que nos próximos anos iremos conversar profundamente sobre os modelos da
Sociedade e do seu Espaço. Citando mais uma vez o Presidente da CM do Porto na sequência do Covid19 diz ele
“Haverá alterações antropológicas que hoje dificilmente poderemos adivinhar”. Acredito que assim será e acredito que
muita nova legislação será produzida. As transformações já estão em curso. Uma das áreas de negócio que mais
expandiu na década passada foram os cruzeiros que se vieram a revelar verdadeiras ratoeiras e que dificilmente irão
recuperar. No primeiro trimestre de 2020 o Urban Land Institute publicou a sondagem anual efectuada entre as
dezenas de milhar dos seus membros em todo o mundo sobre as tendências do investimento para os próximos anos
em cada zona do Globo. Na Europa, no Top 20 aparece em 1º lugar a Logística e o Senior Residence em 2º.
O Covid19 veio acelerar o primeiro e colocar duvidas no segundo. Como é que vamos pensar daqui a um ano ?
O Futuro para o Sector trás dificuldades e fará as suas vitimas, ninguém pode ter duvidas disso. Já ouvimos antes que
por vezes é preciso dar 2 passos atrás para mais tarde dar 3 para a frente. Esta semana o Primeiro Ministro de Portugal
disse - e na minha opinião muito bem - que se não for feito o que tem de ser feito a União Europeia acabará.
Que se adopte a mesma clareza de discurso e de acção para o nosso País. Que se faça o que tem de ser feito para
restituir aos Portugueses a confiança no Sistema para ser possível entender que vale a pena suportar e fazer os
sacrifícios que virão por aí.
Os Portugueses, quase 900 anos depois, sempre foram igualmente felizes com lagosta ou com carapau e hoje entrou
a hora de verão.

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020

ANTEPROJECTOS

43

SISTEMAS DE CONDUÇÃO
DE CABOS DA OBO

Para escritórios, zonas industriais e edifícios particulares: os sistemas de condução de cabos da OBO atendem a muitos
requisitos diferentes. A nossa ampla gama de produtos disponibiliza calhas de instalação, calhas de cablagem, calhas
técnicas e colunas de distribuição.

Calhas de instalação WDK
Descubra e experimente a diversificada gama de calhas de instalação WDK em plástico e seus acessórios.
O agrafo, acessório de montagem, permite a instalação de cabos e tubos de forma rápida e simples.
Principais caract erísticas:
. Instalação simples e rápida;
. Calhas fornecidas com base e tampa;
. Base com e sem adesivo (perfurada);
. Grande variedade de calhas e acessórios;
. Disponíveis versões livres de halogéneos;
. Material em PVC.

Calhas técnicas Rapid
A calha Rapid 45 tem um design funcional, com linhas bem definidas. A sua elevada qualidade com acabamento mate
e acessórios precisos, permite um acabamento final elegante, leve e moderno de grande agradabilidade estética. É um
sistema que diferencia e valoriza qualquer ambiente onde seja necessário utilizá-lo.
Com perfis simétricos e dimensões adaptadas ao tipo de instalação a realizar, apresenta um completo e racional conjunto
de acessórios. A montagem de aparelhos é realizada de forma simples e segura por sistema “Plug-in” (Modul 45).
Adaptada para todos os tipos de projetos, desde pequenos escritórios até grandes edifícios de serviços, permite a
instalação de redes de energia, comunicações e dados, complementada com tomadas apropriadas, de elevada qualidade
para cada tipo de utilização.
Principais características:
. Design funcional e apelativo;
. Montagem fácil e rápida, sistema “Plug-in”;
. Acabamentos perfeitos;
. Tonalidade Mate, PVC, branco puro e cinzento claro;
. IK08 e IP40 com acessórios.

Atendimento Técnico
Tel.: +351 219 253 220
info@obo.pt
www.obo.pt
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Nova linha de Ar
Condicionado Meireles
A melhor solução para climatização de espaços habitacionais, escritórios e espaços comerciais com modelos elegantes
que se adequam a qualquer design, equipados com display led com indicador de potência, função e indicação de
humidade, durante o período de descanso o display pode ser desligado, ficando um painel liso sem emissão de
luminosidade, o comando à distância permite controlar todas as funções do aparelho e ainda verificar a temperatura
interior e exterior.
Possibilidade de controlo através de Wi-Fi, com o
acessório Wi-Fi smart basta instalar a aplicação
“Ewpe Smart”no seu smartphone para controlar o
seu ar condicionado a qualquer hora, em qualquer
local do mundo.
Os aparelhos estão disponíveis em sistema Mono
Split e Multi Split para que seja possível selecionar
a opção mais conveniente a cada espaço com
potências de 9000 Btu até 28000 Btu e eficiência
energética A+++ para classe calor e A++ para
classe frio, com motor inverter todos os aparelhos
têm quatro velocidades para atingir rapidamente a
temperatura desejada, incluindo a função turbo disponível para aquecimento e arrefecimento.
Com tecnologia I FE E L possuem um sensor no comando que transmite a temperatura real ao aparelho para que este
ajuste a circulação de ar à temperatura real para garantir uma temperatura estável e maior conforto.
Sistema Smart Health, equipados com filtros de alta densidade que permitem filtrar mais eficazmente poeiras e pólen
do ar, a sua ventoinha X cruzada continua a circular na unidade interna para a secar mesmo depois do aparelho
desligado para manter o ar seco e saudável e evitar a acumulação de mofo.
Funcionalidades adicionais: função desumidificar para ter o índice de humidade desejado, Função Energy Saving, o
aparelho ajusta as definições para maximizar a poupança, Função aquecer 8ºC, Bloqueio para Crianças, Temporizador,
Autodiagnóstico e limpeza automática.
Com d esc onge l açã o i nte li ge nte os aparelhos
maximizam o calor com tempos de descongelação
mais curtos funcionando somente quando é
necessário ao contrário da descongelação
tradicional definida por intervalos de tempo,
reduzindo o desperdício de energia.
Segurança máxima com proteção de fugas de gás,
quando o refrigerante R 32 estiver abaixo dos 30%
aparece um aviso “F0” para se proceder ao
reabastecimento de gás. Caixa elétrica em metal à
prova de fogo para não incendiar em caso de curto
circuito.
Privilegiam segurança, eficácia e higiene, a melhor solução para climatizar o seu espaço.

António Meireles, S.A.
Rua D. Afonso Henriques, 235 | 4585-322 Gandra PRD
Tel.: (+351) 224 119 130 | geral@meireles.pt
www.meireles.pt
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Sérgio Leal
Projectista
www.adesenhar.pt

O diário de um sobrevivente na arquitectura
Como alguns de vós sabem, sou o dono de um gabinete de projetos de arquitetura, engenharia e topografia, que iniciou
a sua atividade, fez este mês de março, 18 anos.
Este projeto de empresa começou no início de uma crise económica, mais propriamente quando esta começou a afetar
a construção civil em 2002, logo costumo dizer que comecei uma empresa em crise, o que não é para todos.
Para quem viveu essa crise desde o seu início, sabe que todo o funcionamento enquanto empresa, teve de mudar, teve
de se adaptar a uma nova realidade, à realidade em que na nossa área, deixamos de ter como clientes 80% de
construtores, que nos davam trabalho constante, e 20% de clientes particulares, que fazem um projeto na vida, para
termos exatamente o cenário oposto. Nessa altura apercebi-me que tinha de arregaçar as mangas e passar de uma
vida profissional “sedentária”, em que os clientes eram “os nossos clientes” e passar para uma vida profissional ativa,
em que angariar clientes dia após dia, através do meu trabalho, da minha postura no mercado era a minha única forma
de sobrevivência.
Depois desta e de outras grandes adaptações que tive de fazer para “sobreviver” até hoje, habituei-me a trabalhar em
crise, em que ter um pequeno anexo para fazer era tão hilariante como em certa altura chegou a ser, quando se tinha
um grande prédio habitacional para projetar.
Desta crise que estávamos a sair nestes últimos anos, ou como costumo dizer, estávamo-nos a habituar a viver com
ela, deu para aprender varias lições, que destaco algumas, entre elas; não existem obras de referencia, cada obra é
uma obra, que tem o seu valor e o seu interesse do ponto de vista do cliente, e também nunca se deve menosprezar
os pequenos trabalhos, porque nunca se sabe quando vamos voltar a (sobre)viver à custa deles e dos seus clientes.
O mais importante que eu retirei desta crise foi a ambição do “querer sempre mais”, tendo começado a não ambicionar
ter uma grande empresa, mas sim uma empresa pequena com grandes pilares na sua fundação.
Nestes 18 anos de empresário, e 24 de trabalhador nesta área, Já tive 8 empregados, 2 gabinetes e fui escravo do
trabalho, escravo do sistema, escravo do meu sonho, onde o principal objetivo não era somente fazer o que se gosta
(projetos) mas sim fazer dinheiro para que a “máquina” não pare.
Aos poucos, por motivos pessoais, por motivos profissionais, por motivos socio económicos do pais e do mundo, pelas
poucas ajudas do estado, entre muitos outros motivos, comecei a rever esta realidade em que vivia, e penso que me
tornei talvez egoísta, ao rever o significado de crescimento, também deixei de pensar em criar emprego direto.
Hoje tenho a “Adesenhar” em que sou eu que dou a cara pela excelente equipa que tenho comigo, que são cerca de
8 prestadores de serviços nas diversas áreas de projeto, e felizmente cresço dia após dia, não em empregados, não em
volume de negócios, ou seja, não caminho na direção de crescimento que faz uma grande empresa”, cresço em
qualidade de vida, de trabalho e como pessoa, e, voltei a sentir a paixão pelo que sempre fiz, sem sentir aquela grande
maquina e grande peso em cima das costas e que no final do ano se traduzia somente em “orgulho de crescimento”
pois ainda não tinha parado para ver que volume de negócios nem sempre é sinónimo de lucro.
Hoje, felizmente com a muita procura que tenho, deixo algumas pessoas incrédulas quando lhes digo diretamente que
não quero crescer, quero somente manter e melhorar o que tenho e faço, o que para mim, e na minha perspetiva, isso
sim é crescer.
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Lucios Engenharia e Construção
Anteprojectos | www.anteprojectos.com.pt

Eng. Filipe Azevedo
Lucios

Hoje a Lucios é já uma empresa com 75 anos
de actividade, na área da construção civil onde
s e t ê m v e r i f i c a d o v á r io s m o m e n t o s d e
crescimento e desaceleração. Qual é o segre do
para tal longevidade?
É, acima de tudo, um trabalho contínuo de
adaptação ao mercado e até de antecipação
das suas tendências ou flutuações. Sabemos
que a construção está sujeita às consequências
de crises financeiras ou de grandes mudanças
de legislação, mas olhamos para elas enquanto
desafios que temos superado. Diversificação é
sem dúvida uma das palavras e ações que nos
têm feito continuar com força no mercado, ao
longo destes mais de 75 anos. Associando-a à
dedicação que entregamos a cada projeto e à
credibilidade que isso nos traz, fomos
construindo uma empresa com fundações
sólidas, prontaa enfrentar, pelo menos, mais
75 anos.

Q u a l é a a v a l i a ç ã o q u e p o d e r ã o f a z e r s o b r e o m o m e n t o a t u a l q u e a t r a v e s s a a á r e a d a c o n s t r u ç ã o , q u e r a n o va ,
q ue r a r e a bi l i ta çã o ?
É, sem dúvida, um momento muito favorável e ainda de retoma pós-crise. O setor estima um crescimento de
5,5% para 2020, apenas um pouco mais baixo do que 2019, e isso é bastante positivo.O crescimento contínuo
do interesse estrangeiro no país, quer por parte de investidores quer por parte de particulares, tanto na vertente
de construção destinada ao turismo quer naquela que é destinada à habitação, mostra-nos que o setor
continuará a retirar grandes benefícios da atratividade do país.
P e nsa m e m i nve sti r e m no va s á re a s d e ne g óc io ?
Neste momento, estamos a centrar a nossa ação na consolidação de duas vertentes principais: o crescimento e
a diversificação territorial e a aposta em outros segmentos de construção.Por um lado, estamos a aumentar o
número de obras ao longo de todo o país, com um reforço particular em Lisboa e no Algarve, e por outro lado,
estamos também a aumentar o número de obras em setores como a educação ou a indústria, que vêm juntar-se
à habitação e hotelaria, estes últimos com um longo historial na nossa atividade.
De relembrar que temos também a área de Real Estate, que nos fez entrar em grande força, ainda em 2018, no
mercado imobiliário. Nesta área, cabem a os projetos imobiliários, as concessões e os projetos chave na mão:
projetos em que tratamos de todo o processo - identificação e aquisição do imóvel, execução do projeto,
licenciamento, consultoria…todas as ações necessárias são nossas, para que os investidores se concentrem
apenas naquilo que é o seu negócio.
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Terminámos recentemente a construção e a comercialização do condomínio de luxo Montevideu Six Villas, um
projeto imobiliário de excelência na Foz do Porto. Estamos também a finalizar um outro projeto de gama alta, o
Essenza, junto ao Parque da Cidade, em que já fizemos as primeiras escrituras.
A v o s s a a p o s t a n o t u r i s m o , n o m e a d a m e n t e n a h o t e l a r ia , t e m s i d o u m a a p o s t a v o s s a d o s ú l t i m o s a n o s . É f r u t o
d a t e n d ê n c i a d o m e r c a d o o u c o n s i d e r a m u m a a p o s t a e s t r a t é g i c a d e f u t u r o a m é d io e l o n g o p r a z o ?
Consideramos ambas como verdadeiras para a Lucios. Sem dúvida que a construção e reabilitação no segmento
da hotelaria foram uma tendência dos últimos anos, fruto da procura turística sem igual que vivemos em
Portugal. No entanto, não cremos que esta tendência esteja a terminar, porque consideramos que há potencial
de crescimento. Só neste início de ano, temos 6 obras no setor hoteleiro, sendo que já construímos e
reabilitámos mais de 25 hotéis de norte a sul do país.
Tê m si d o re co nh e ci do s e m vá ri os p rém i os d e re ab i l it a çã o . Vê m a á rea da re a bi l i t aç ão , co mo es tra té gi co pa ra a
e mpr e sa ?
Para além de estratégica, devidoao crescente interesse que a reabilitação tem granjeadonos grandes centros e
fora deles, a área da reabilitação é para nós quase uma questão “histórica”. Isto porque a Lucios foi pioneira em
Portugal a fazer da reabilitação urbana uma prioridade, não só com investimentos, mas com a adequação das
tradicionais técnicas de construção e com a formação de centenas de colaboradores.
São inúmeros os projetos e obras que temos desenvolvido. Falo, por exemplo, do SuperBock Arena – Pavilhão
Rosa Mota, um emblemático espaço da cidade do Porto, inaugurado no final do ano passado. Nesta requalificação
foi necessário integrar soluções de promoção da sustentabilidade do edifício e ainda soluções tecnológicas, mas
manter o máximo respeito pela traça original do edifício. Aliás, este respeito por aquilo que é a história e a
identidade dos edifícios é imprescindível nos projetos de reabilitação e é algo que está a ser incontornável
também no Mercado do Bolhão, no Porto, cujas obras ainda decorrem.
Os prémios traduzem um reconhecimento da nossa capacidade e expertise nesta área.
Q ua i s a s p e rsp e t iva s f ut ura s te nd o e m co nt a o re a vi va r do me rca do da co nst ruç ão ? O qu e e sp e ra m da a ti v i da de
d a e n g e n h a r i a e c on s t r u ç ã o n o s p r ó x i m o s a n o s n o m e r c a d o p o r t u g u ê s ?
Acreditamos que iremos continuar a viver um bom momento no setor, apesar do ligeiro abrandamento que é
esperado na construção. Apesar disso, haverá espaço para crescer e, uma vez mais, diversificar, como tem sido
o nosso objetivo ao longo de 75 anos.
E co ncre ta me nt e na Luci o s, p o r on de p a ssa a vos sa e st ra t ég i a pa ra cre sc er no s me rca do s na ci o na l e
i n t e r n a c io n a l , n o m e a d a m e n t e a o n í v e l d o s n o v o s d e s a f i o s q u e o s e c t o r e n f r e n t a ?
Estamos a apostar num reforço da abrangência territorial com novas obras em Lisboa e no Algarve e na
diversificação de segmentos.
Quanto ao mercado internacional, importa referir que a nossa estreia aconteceu em 2011, com a entrada em
Moçambique com obras de construção nova nos segmentos residencial, de educação e saúde. Poucos anos
depois, em 2015, conquistámos também obras importantes na Argélia, países em que continuamos a nossa
atividade.

LU C I O S – Engenharia e Co nstrução
Rua José Martins Maia, 45 4486-854 Vilar do Pinheiro
Tel.: +351 22 002 82 60/1 | geral@lucios.pt
www.lucios.pt
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João Marques
Arquitecto
jmarquiteturas.wixsite.com/website

Como o Covid-19 afetará a arquitetura e que futuro se prevê para os
sectores da construção e do imobiliário… qual o papel da tecnologia
Neste momento tão delicado das nossas vidas e das nossas atividades, é incrível perceber como tudo pode mudar num
“instante”, gerando uma dificuldade adicional para dar continuidade ao nosso compromisso para com os nossos clientes e
com o mercado português.
Até há uns dias atrás, vivamos uma realidade muito diferente, mas que hoje temos de vencer e ter a capacidade de nos
adaptar.
As circunstâncias exigem mais cuidados, e por isso, nesta fase todos nos devemos privilegiar as alternativas que a
tecnologia nos oferece (contacto telefónico, dispositivos móveis, email, videoconferência, …), para darmos resposta ao
nosso trabalho com a mesma capacidade de resposta.
O momento que vivemos vai obrigar-nos a rever valores, princípios, prioridades, bem como, seremos forçados a fazer
mudanças no nosso estilo de vida.
Mas num mundo em que o lado analógico está cada vez mais distante de nós e a era digital está tão presente no nosso
dia-a-dia, é agora que devemos tirar o máximo de partido do seu potencial para alavancar os impactos deste momento tão
triste e angustiante de incerteza para nós e para o mundo, procurando evitar uma replica da crise de 2008, da qual todos
nós nos lembramos dos seus impactos na nossa vida e na economia, nomeadamente nos sectores da construção e do
imobiliário.
Tudo isto implicará numa gestão criativa, que tenha em conta a capacidade produtiva de equipas e parceiros no momento
presente e num futuro próximo, procurando as melhores soluções a oferecer aos clientes.
Devemos investir muito mais no relacionamento com o cliente, em estratégias de vendas e marketing, através do digital,
mantendo as marcas vivas e visíveis, esta será a chave para a manutenção destes setores ativos e bem sucedidos quer ao
longo deste período quer no futuro, no qual tenho a certeza que tudo será diferente.
Num cenário de paralisação das obras, o setor da construção sofrerá um impacto desastroso nas empresas e nos postos de
trabalho que assegura, porque todos sabemos que qualquer paragem da atividade gera um efeito imediato de suspensão
dos pagamentos e impacto no emprego, uma realidade que já se vive três semanas depois de irromper pelo país, a
pandemia de Covid-19.
Porém, no imobiliário, ainda é cedo para aferir os impactos reais porque, além das restrições geradas pelos
constrangimentos resultantes de medidas preventivas, como a minimização das deslocações e dos contactos presenciais,
não se pode afirmar que existam, até ao momento, alterações fundamentais deste mercado.
A cada dia que passa sinto que, estamos todos empenhados em fazer destes, setores melhores e mais profissionais, o que
só pode ter efeitos muito positivos a médio/longo prazo. Devemos aproveitar o momento para cada um de nós, na sua área
assumir o seu papel na sociedade civil, quer seja no apoio às decisões estratégicas que o país enfrente em termos de
investimento, quer na responsabilidade que têm em garantir uma construção cada vez mais, com maior qualidade e
segurança.
Num mundo em que tudo é acelerado e mutável, fomos obrigados a abrandar e a refletir. É aqui que a resiliência é uma
característica muito importante que todos devemos revelar, para termos a capacidade de lidar com impactos desta
pandemia no nosso dia-a-dia.
Todos devemos trabalhar sem descanso para que possamos, juntos, enfrentar esta batalha!
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Francisco Cunhal
Arquitecto
www.darq2.net

Ironia do Destino
Os últimos anos foram de renascimento para o setor da arquitetura e construção. Uma grande efervescência de
projetos, obras, gabinetes, arquitetos, engenheiros e construtores, resultaram num enorme desenvolvimento do
setor imobiliário.
O florescimento do turismo no país trouxe consigo grandes oportunidades de negócio no setor da hotelaria, da
restauração, e do entretenimento, gerando desenvolvimento e grandes oportunidades de negócio para empresários
dos mais diversos setores, e alavancando a roda da economia portuguesa.
E eis que nos atinge o inesperado! Um inimigo invisível que, como um terramoto de escala global com as
consequências devastadoras à velocidade de um tsunami, abruptamente,vem alterar todo o paradigma do nosso
estilo de vida, baseado numa permanente ambição de crescimento económico, onde mais dinheiro gera mais
dinheiro..!
Poucos são os setores que não serão rudemente afetados na próxima década, com esta inesperada pandemia.Como
poderíamos prever? Agora é momento de nos resguardarmos, de desacelerar o ritmo e manter a calma.
Passada esta dura prova de resiliência, teremos que nos reerguer (uma vez mais) e ajudar a arquitetar e a construir
a confiança daqueles que têm capacidade para voltar a pôr a “máquina” a mexer.
Para os que podem trabalhar em regime “homeoffice” será uma prova de resistência,depois, regressaremos com
toda a força para arregaçarmos as mangas.
Mantermos os postos de trabalho, acalmar os desconfiados, com profissionalismo e rigor, estou certo que
contribuirá, apesar de lentamente,para que tudo no nosso setor se recomponha, como é o desejo de todos.
Hoje, estamos mais preparados para trabalhar e recuperar o tempo perdido. O tempo é o único bem que não
conseguimos controlar, por isso, deveremos ser rápidos e positivos.
O mundo digital irá permitir uma retoma acelerada, tranquilizando as pessoas... muitas pessoas, para que possam
regressar aos seus empregos e estabilizarem emocionalmente e financeiramente as suas vidas familiares e, com
toda a certeza,o setor da arquitetura voltará a ser grande.
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Conceição Reis da Costa
Arquitecta
ccosta.arq@gmail.com

Fazer Projecto depois do Covid-19
Com a pandemia do COVID-19, vivemos uma situação que nenhuma sociedade está preparada para enfrentar. As
consequências para a economia e para o mercado do Projecto e da construção serão expressivas, estando já a verificar-se o impacto da desaceleração.
Mas todas as crises têm um lado positivo e, a que está em curso não será excepção.
A doença está a obrigar-nos a modificar as nossas rotinas de trabalho e quando tudo voltar ao normal, não vamos
regressar ao estado inicial. O vírus modificará para sempre a nossa forma de fazer arquitectura!
▪▪▪
A arte de projectar é um acto intelectual que envolve duas vertentes essenciais: a criação conceptual e, o desenvolvimento
técnico.
A concepção do Projecto é em si, um acto solitário, de criação individual e, 'apátrida'. É um trabalho introspectivo que
resulta duma interpretação pessoal duma equação de condicionalismos múltiplos como, a história dum lugar, a função, a
estética ou o investimento disponível.
Concebida a ideia, o Arquitecto dar-lhe-á forma e, a partir desse momento, a arquitectura abandona a dimensão
'individual' passando a esfera da Equipa, que desenvolve, e incorpora as diversas Especialidades envolvidas. Alicerçado
no 'teamwork', o Projecto é desenvolvido na sua vertente técnica e interdisciplinar, por vezes complexa, ganhando uma
dimensão universal, de múltiplos saberes.
A forma de estar do Arquitecto na sua actividade foi evoluindo no tempo nomeadamente, na adaptação às ferramentas
de trabalho que tem à sua disposição.
Do atelier tradicional onde se desenhava a tinta-da-china sobre vegetal, aos mais sofisticados softwares de desenho
vectorial ou rendering, o espaço físico de trabalho, foi-se transformando, abandonando os estiradores, as maquetas, os
arquivadores de papel de grande formato e de rolos de papel. Aos poucos, os computadores instalaram-se sobre as mesas,
a quantidade de papel diminuiu e as maquetas foram substituídas por imagens tridimensionais.
As novas tecnologias tornam hoje possíveis reuniões em videoconferência, com partilha de ficheiros em tempo real,
estando os Técnicos em diferentes locais.
O openspace tem evoluído para ambientes em hot-desk, com espaços informais e o arquivo é cada vez mais em 'cloud'.
Aliam-se a inovação, o conforto e a flexibilidade, visando altos níveis de motivação e de produtividade.
A pesquisa inerente ao projecto, (de ordem estética ou técnica), é cada vez mais, virtual seja por motivos ecológicos, por
rapidez, para minimização do espaço de arquivo ou pela incapacidade de gerir a crescente quantidade de informação
disponível.
Na mesma perspectiva, a forma de instrução de processos para submissão às Entidades Oficiais ou mesmo aos Clientes
tende, lentamente, a suprimir o 'papel', privilegiando o suporte informático, formalizando entregas em portais on-line.
O arquivo em formato digital traz também vantagens na preservação e na inviolabilidade dos documentos.
▪▪▪
E como vem o COVID-19 afectar as rotinas do trabalho do Arquitecto? Pode afirmar-se que pode trazer alguns inputs que
não são negativos.
O COVID-19 impôs o teletrabalho e este, vai ficar. Paralelamente, o vírus poderá ser um agente de aceleração,
impulsionador de mecanismos para a implementação mais célere de algumas das metodologias de gestão de Projecto
referidas e poderá trazer uma nova consciência da atitude dos diversos actores, face ao futuro.
O planeta agradece e a rentabilidade das empresas também. 'Primeiro estranha-se, depois entranha-se'.

54

ANTEPROJECTOS

Abril de 2020 www.anteprojectos.com.pt

Anabela Macieira
Arquitecta
www.core-architects.com

Covis 19 ... o mundo respira fundo
e obriga-nos a desacelerar ..
Covid 19 - Um vírus desconhecido? Ou será que a o nosso planeta terra simplesmente está em modo de contra-reação
à exploração e poluição que o homem na sua ignorância impôs até agora ao nossa planeta?
De momento todo o mundo fala e reporta sobre as consequências da forma mais assustadora, mas será que sabem
que existem outros aspectos que provavelmente não são tão assustadores?
Sabemos que os navios nos portos de Itália estão vazios, mas que ao mesmo tempo os golfinhos e outras formas de
vida marinha estão a recuperar seu habitat natural. Os portos da Itália estão a ser novamente frequentados por
golfinhos e outras espécies de peixes que decidiram voltar para os canais de Veneza!
Sabemos que as pessoas se sentem isoladas e“trancadas” nas suas casas e apartamentos, mas que ao mesmo tempo
as pessoas se juntam nas suas varandas, tocam e cantam em conjunto. Apoiam-se, ajudam e experimentam um novo
senso de comunidade!!
Sabemos que a restrição do tráfego aéreo que significa a privação de liberdade e restrições profissionais para muitos,
mas que ao mesmo tempo o nosso mundo está a inspirar profundamente, o céu está a ganhar força e esplendor e as
crianças na China pela primeira vez reconhecem que o céu é azul.
Sabemos que fechar infantários e escolas pode ser um imenso desafio para muitos pais, mas que ao mesmo tempo é
uma oportunidade de passar tempo em família, agir mais autodeterminadas e desacelerarem. E os pais também têm
oportunidade de conhecer seus filhos num novo nível.
Sabemos que a nossa economia irá sofrer danos tremendos, quer na Arquitectura quer nos outros sectores, ninguém
vai escapar impune deste período e que todos vamos percorrer um longo percurso até que seja possível recompor dos
danos, mas que ao mesmo tempo pode-nos ensinar a valorizar o que é realmente importante nas nossas vidas, e que
o crescimento constante é uma ideia absurda da sociedade de consumo onde facilmente nos tornamos escravos da
economia. Provavelmente são horas de sentir o que realmente precisamos para ser feliz!
Pode ser esmagador de alguma forma, mas também pode ser que sintamos que esta crise é uma oportunidade de
mudança:
- que deixa o nosso planeta respirar,
- que coloca as crianças em contato com valores esquecidos,
- que desacelera a nossa sociedade,
- que pode ser a hora do nascimento de uma nova forma de união,
- que reduz as montanhas de lixo pelo menos nas próximas semanas,
- e que tem a possibilidade de nos mostrar a rapidez com que a Terra está pronta para iniciar sua regeneração, se nós
humanos a levarmos em consideração e deixarmos respirar novamente.
O mundo está a tentar despertar-nos, a pedir-nos para pararmos com a rapidez de destruição e a alertar-nos que não
podemos continuar desta forma, pois se continuarmos em ignorância com nossa natureza, ela irá mostrar a sua
grandeza e vencer - a natureza vence sempre !
Ainda não é tarde, como arquitecta aconselho que apostem na arquitectura sustentável!
Apostem nas energias alternativas e essencialmente no respeito do nosso planeta!
"Build with and within Nature “
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Edifício Franjinhas, a recuperação
do brilho e vetustez originais
Anteprojectos | www.anteprojectos.com.pt

O emblemático e difício “Franjinhas” que nos anos 60/70 surge
como uma obra inovadora . Agora com o proje cto de reabilitação,
o que é que a cidade po derá ganhar com a intervenção em
termos arquitectónicos?
[MC - Miguel Centeno] Na perspectiva arquitectónica de Lisboa e
do nosso país, o "Franjinhas" tem um curriculum singular e
invejável. Concluído em 1969, foi prémio Valmor 1971 e em 2011
foi classificado como Monumento de interesse público. Para que
isso tenha acontecido, destaco alguns aspectos muito relevantes
todos eles integrados no ADN deste projecto:
• Integração com a cidade - pensado para ser um edifício de
escritórios, o embasamento destaca-se por se destinar a serviços
e comércio. Ao nível da rua, os pavimentos são
propositadamente em calçada à portuguesa e em cada uma das
entradas existem nas paredes "labirintos" lúdicos moldados no
betão para gáudio de quem por ali passa. Vale a pena passar
para ver.
• Funcionalidade - pioneiro na forma de pensar a versatilidade
dos escritórios, foi um dos primeiros, se não mesmo o primeiro
edifício em Portugal a oferecer pisos amplos em openspace.
• Inovação - sob o ponto de vista estrutural, foi utilizada a
Eng . Miguel Centeno ( Engº Civil I S T)
TAB E LAB ST RATA – Construção Civil, Lda .
solução de lajes fungiformes, na altura inovadora, que permitiu
eliminar as vigas aparentes nos tectos e assim melhorar ainda
mais a versatilidade dos escritórios em openspace. Também as emblemáticas "franjinhas" desempenham funções
próprias muito para além da estéctica, foram criteriosamente concebidas para regular a entrada da luz e oferecer
retalhos da paisagem exterior aos utilizadores.
• Estéctica - exteriormente há quem goste e quem deteste, mas uma coisa é certa, ninguém lhe fica indiferente. As
fachadas são todas em betão aparente "à vista". O cuidado e rigor na execução das cofragens, levado à perfeição,
permite, a quem se interessar, poder admirar os relevos e disposição das tábuas e pregos imortalizados nas superfícies
do betão. No interior, marcadamente sóbrio, há a destacar dois painéis da autoria do artista plástico Eduardo Nery.
• Promotor - pertencente à Casa Franco Falcão, este imóvel foi construído no espaço onde outrora existia a casa da
família, com o objectivo claro de vir a ser um dos mais inovadores edifícios de escritórios do país. Neste aspecto, há
ainda a salientar que o acompanhamento da equipa de projectistas e a própria execução da obra esteve a cargo de
um dos membros da família, o Engenheiro Nuno Franco Falcão.
• Autores - o projecto de arquitectura foi feito pelo atelier do Arquitecto Nuno Teotónio Pereira que o concebeu, tendo
também participado e assinado João Braula Reis.
Quando avançaram com o projecto, qual foi a primeira ideia de transformação ou preservação?
[MC] Concluído em 1969 as fachadas exteriores do edifício nunca sofreram obras de limpeza e conservação, muito por
efeito das dificuldades decorrentes da própria arquitectura cuja geometria converte qualquer intervenção numa
verdadeira dor de cabeça. Diz-se que a idade não perdoa e decorridos 50 anos as marcas tornaram-se incontornáveis,
não só pela sujidade acumulada mas fundamentalmente pelos efeitos no envelhecimento do betão decorrentes da
carbonatação e que urje tratar.
A intervenção iniciada este ano, tem como único propósito recuperar o brilho e vetustez originais. Assim, a palavra de
ordem é limpar e tratar.
Curiosamente, ou não, o facto é que a forma visionária com que este edifício foi concebido faz com que, mesmo aos
dias de hoje, não se vislumbrem necessidades de transformação funcional.
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Perante um edifício classificado como Monumento de Interesse Público, quais os maiores desafios que po derão
encontrar no seu restauro?
[MC] Neste contexto, apesar de se tratar de uma intervenção de limpeza e conservação, comporta múltiplos desafios
de ordem técnica.
Efectuado o diagnóstico e caracterizadas as patologias num estudo encomendado pela administração do edifício em
2008, foi possível equacionar as grandes linhas de actuação no que toca às técnicas de reabilitação do betão à vista,
a forma de as implementar e por fim a viabilidade económica.
Respondendo à sua pergunta sobre os desafios na intervenção neste edifício elenco os mais relevantes:
• A aprovação pelas entidades públicas - tutelado pela CM Lisboa e DGPC, surgiu desde logo alguma angústia sobre
o tempo necessário à sua aprovação, bem como os termos com que a mesma deveria decorrer. Em boa verdade tudo
ficou resolvido em menos de um ano.
• A intervenção - com uma taxa de ocupação de 100%, havia que encontrar a forma de minimizar os inconvenientes
para os inquilinos do edifício. A solução encontrada foi o recurso ao alpinismo industrial, entregue a uma reputada
firma da especialidade.
• A preservação do património a reabilitar - estabelecida à priori a "receita técnica" a adoptar para a reabilitação do
betão armado, esta intervenção requer um atento e continuado confronto com a realidade da obra, tendo em vista a
obtenção do melhor resultado possível, nas duas componentes técnica e estética. Isso obrigou a testar os produtos a
utilizar nos trabalhos da reabilitação, cujo fabricante desde a primeira hora se disponibilizou a colaborar activamente
na formação dos aplicadores dotando-os das melhores prácticas na aplicação especifica dos produtos empregues. Tudo
isto é alvo de monitorização e registo permanentes para memória futura.
• As surpresas - não há obra que as não tenha e esta obviamente não é excepção. A idade, o desgaste e a intensa
utilização deste edifício ao longo dos tempos faz com que por vezes nos deparemos com problemas à partida não
identificados, o que muitas vezes obriga a voltar ao início do processo, isto é, estudar cada questão, equacionar as
soluções possíveis, verificar a viabilidade económica, decidir e por fim implementar.
• A responsabilidade - tenho dito várias vezes que ter em mãos a direcção desta obra de reabilitação no "Edifício
Franjinhas", é razão mais do que evidente para configurar ser simultaneamente a principal dificuldade e
fundamentalmente o maior desafio. É, no entanto, com muita honra e orgulho que agradeço esta gratificante
oportunidade.
Além da intervenção na fachada, que outras intervenções relevantes gostariam de realçar?
[MC] Esta intervenção incide apenas sobre as fachadas, empenas e acessibilidades exteriores.

TABELABSTRATA – Construção Civil, Lda.
Largo da Lagoa, 15H, Sala B - 2795-116 Linda a Velha
www.ta .o rg. pt

www.anteprojectos.com.pt Abril de 2020

ANTEPROJECTOS

57

Abril 2020 03-75:Apresentação 1

16/04/2020

12:29

Page 58

Abril 2020 03-75:Apresentação 1

16/04/2020

12:29

Page 59

Sistema de Coberturas Ventiladas
“Casa da Ribeira, Viseu. UM Canudo, Vermelho Natural”

A UMBELINO MONTEIRO, atenta à necessidade de maior sustentabilidade e eficiência energética, promove soluções para
coberturas ventiladas.
O Sistema de Coberturas Ventiladas consiste numa solução construtiva que funciona através de uma caixa-de-ar ventilada desde o beirado até à cumeeira, integrando diversas técnicas de fixação e estratégias na estrutura de suporte e nas
telhas.
Esta solução construtiva contribui para a otimização das coberturas cerâmicas, acrescentando-lhes importantes performances tais como longevidade da telha e de toda a estrutura do telhado, reduzida manutenção e conforto térmico natural das habitações.
Nesta medida, a UMBELINO MONTEIRO possui um vasto portfólio de acessórios e componentes que permitem solucionar qualquer necessidade aquando da execução das coberturas, oferecendo um acabamento perfeito. Os acessórios cerâmicos especificamente desenvolvidos em conjunto com a gama de componentes, são essenciais para o bom
desenvolvimento das coberturas, assegurando a ventilação e circulação de ar, indispensáveis para a eficiência do sistema.
Os principais objetivos da ventilação são eliminar o vapor de água, ventilar os elementos da cobertura, secar os materiais, melhorar o conforto térmico natural e equilibrar a temperatura e humidade no interior.
Francisco Simões – Diretor Comercial
francisco.simoes@umbelino.pt
Eng. Pedro Lourenço – Responsável Técnico
pedro.lourenco@umbelino.pt
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Iluminação para todos os gostos
Actuador KNX/DALI
A iluminação é um dos elementos fundamentais em qualquer espaço.
Pode influenciar a produtividade no local de trabalho, assim como transmitir uma sensação de conforto numa zona de
estar. O brilho, a cor e a tonalidade da luz podem criar ambientes tão variados como únicos.
A Hager lançou um novo actuador KNX/DALI, que permite adequar a iluminação a cada espaço, a cada ambiente, a
cada momento.
Em resumo:
– 4 canais KNX/ DALI
– Funções: Ligar/desligar, variação, cor e controlo da
temperatura de cor
– Compatível com balastros RGB, TW e RGBW (DT8)
– Controlo de 90 controladores DALI
– 16 cenários configuráveis
– Suporta DALI2

Quatro canais, 90 balastros
Com o novo actuador KNX/DALI de 4 canais, é possível controlar o brilho, a cor e a temperatura da cor (RGBW) via
drivers DT8: do branco quente ao neutro, passando pelo branco luz do dia, ou seleccionando a cor RGBW desejada.
Através dos 4 canais é possível controlar 4 circuitos independentes e definir até 16 cenários diferentes.
O novo actuador KNX controla até 90 controladores (ECGs). O envio dos comandos em cada canal é feito em Broadcast.
Isto significa que todos os dispositivos DALI de um canal podem ser controlados em simultâneo, sem ser necessário
configurá-los individualmente, o que simplifica bastante a programação.
O arco-íris à sua disp osição
A iluminação decorativa pode ter inúmeras funções. Num restaurante pode servir para criar um ambiente acolhedor
ou sofisticado, enquanto numa escola ou escritório pode ter a finalidade de aumentar a produtividade e diminuir o
cansaço; numa loja ou montra pode ser usada para destacar um artigo, enquanto num museu ou monumento poderá
ser usada para criar um efeito dramático.
Brancos há muitos…
Branco natural e brilhante pela manhã, mais frio à tarde e quente pela noite - agora é muito simples configurar
diferentes ambientes luminosos com o novo actuador KNX / DALI. Este dispositivo permite ajustar dinamicamente a
temperatura da cor do branco e o brilho da iluminação à luminosidade natural ambiente e ao biorritmo humano. Esta
funcionalidade promove o bem-estar, reduz os níveis de stress e aumenta a produtividade.
Associado a um detector adequado, o actuador KNX/DALI pode ainda ser usado para compensar a falta de luz natural,
mantendo o nível de luminosidade constante numa zona. Esta função é particularmente interessante para escritórios,
escolas e fábricas.
Manhã

Tarde

Noite

Apli cações:
•
•
•
•
•
•

Habitações
Escritórios
Lojas, montras
Museus, monumentos
Edifícios escolares
Restaurantes, bares

Hager - Sistemas Eléctricos Modulares, SA
Estrada de Polima, n° 673, Armazém C | Parque Industrial Meramar I – Abóboda
2785-543 São Domingos de Rana
hager.pt
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SECILTEK - ETICS ISOVIT
FIQUE EM CASA COM O MELHOR
ISOLAMENTO TÉRMICO

Quer isolar termicamente um edifício de serviços ouhabitacional, uma obra nova ou uma obra de reabilitação e não sabe
o que escolher? Valoriza mais a questão económica, a performance térmica e acústica, os materiais sustentáveis ou a
segurança em caso de incêndio?
Faça a sua escolha de forma informada, garanta uma metodologia de aplicação correta e opte sempre por sistemas com
Aprovação Técnica Europeia.
Saiba agora qual o isolamento térmico pelo exterior mais adequado às suas necessidades.
SOVI T CLÁSS ICO – a solução mais convencional e económica
IS
O sistema ISOVIT Clássico, de painéis em EPS, garante um
elevado desempenho térmico, leveza, facilidade de
manuseamento, corte e ajuste.
O acabamento acrílico decorativo com ISOVIT REV pode ter
uma textura fina e média numa vasta opção de cores que
podem ser afinadas.
I SOVIT KI – maior exigência da fachada, resistência ao fogo
O sistema ISOVIT KI, painel de lã mineral, é a opção certa quando existe uma fachada com elevada exigência técnica
com a possibilidade de acabamento igual a uma solução mais convencional. Este sistema é adequado para aplicar em
fachadas com altura superior a 28 metros e apresenta elevada resistência ao fogo. Esta solução também se distingue
pelo desempenho acústico e pela elevada fiabilidade devido à excelente estabilidade dimensional dos painéis.
I SOVIT CO RK –solução sustentável, 100% português
A opção pelo sistema ISOVIT CORK, painel em aglomerado de cortiça expandida ICB, é garantia de uma performance
térmica elevada, da melhoria do isolamento acústicoe da qualidade da produção nacional. A excelência desta solução,
sob o ponto de vista da sustentabilidade e da permeabilidade ao vapor de água, deve-se à associação da cortiça à Cal
Hidráulica Natural (NHL).Para a colagem e regularização dos painéis ICB aplica-se ISOVIT E-CORK, uma argamassa de
NHL aligeirada com pó de cortiça.Este sistema permite um acabamento areado fino com REABILITA CAL AC, argamassa
exclusiva com NHL, e posterior aplicação de pintura à base de silicatos com ISOVIT AD 25 (primário) e ISOVIT REV SP
(tinta de silicatos). Só desta forma é possível assegurar a permeabilidade ao vapor de água.
Se ainda tem dúvidasentre em contato com a equipa SECILTEK.

come rcial .se ciltek@se ci l .pt
www.secil te k .com
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Tecnologia Amiga da Saúde
e do Ambiente
O s G re lhado re s H orizo nta is G R E S I LVA® funci onam a gá s – natural, propano
ou butano - fonte de energia segura.
Muitas vezes existe o mito da utilização do gás, mas optar pelo gás em casa
ou no restaurante, é garantia de qualidade, conforto e segurança. O segredo
está na qualificação da mão de obra dos instaladores.
Na nossa equipa, todos os nossos técnicos são credenciados para os
devidos efeitos, dispomos de Técnicos de gás e Mecânicos de aparelhos a
gás.
Para que o equipamento funcione na perfeição, é fundamental que a
instalação do equipamento seja correcta, por isso deve ser assegurada
sempre, por um profissional credenciado.
Com os Grelhadores GRESILVA® obtém-se elevada eficiência energética,
comparando com os demais sistemas alternativos. Não só pelo consumo
durante a utilização, mas principalmente pelo facto de se ligar apenas
quando é necessário, com um pré-aquecimento de apenas 3mn.
Os Grelhadores GRESILVA® quando utilizados de forma consciente, são os
mais eficientes na forma de grelhar, porque o fumo é muito reduzido
(porque a gordura fica na água), a libertação de monóxido de carbono é
ínfima, e a higienização fácil e rápida.
A Gresilva prima por proporcionar aos seus clientes uma tecnologia Amiga
da Saúde e do Ambiente, faça como nós!

www.gresilva .pt
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Eficiência Energética em Edifícios
com Soluções Solares Vulcano
O mercado da construção tem assistido à evolução
dos seus principais padrões, agora orientados para
princípios modernos de construção sustentável e
eficiência energética. De facto, esta expressão
"eficiência energética" é a regra de ouro na
construção de edifícios. Assistimos, com cada vez
mais frequência, à divulgação de produtos
inovadores, mais ecológicos que permitem um
equilíbrio entre conforto e a questão da fatura
energética para o aquecimento de águas, sem
descurar a questão da preservação do meio
ambiente.
Desta forma, a Vulcano, enquanto marca
portuguesa líder em soluções de água quente e
solar térmico, está empenhada em melhorar a
eficiência energética das casas portuguesas e, assim, reduzir o impacte ambiental. A preocupação com as necessidades
ambientais e com a utilização de energias renováveis são uma evidência clara da visão proativa e de futuro da marca.
Com um portfólio alargado de produtos e serviços especializados, a Vulcano disponibiliza soluções completas que, para
além de proporcionarem o maior conforto, permitem reduzir de forma real e significativa os consumos de energia,
contribuindo para a melhoria da classe energética de habitações ou de edifícios de serviços. Neste âmbito, e uma vez
que a energia solar é um recurso gratuito, que pode proporcionar uma importante poupança e contribuir para uma
redução das emissões de CO2, a marca disponibiliza, no mercado, uma gama de Solar Térmico eficiente, segura,
ecológica e de fácil e rápida instalação, permitindo a redução até 75% em média e por mês, na fatura de aquecimento
de águas sanitárias, podendo mesmo ascender aos 100% em meses de maior exposição.
O aproveitamento da energia solar depende de vários fatores como as radiações ou as horas de sol, que devem ser
controlados através da orientação e inclinação dos painéis solares. O objetivo é adaptar a instalação dos painéis solares
de modo a garantir a captação de energia em função das necessidades, e para isso o profissional deve realizar um
projeto Solar Térmico constituído por três fases básicas: a fase de planificação, execução e arranque.
Quando é solicitada uma instalação Solar Térmica, o profissional deve fazer uma recolha de toda a informação
necessária existente no local da instalação em questão, nomeadamente a verificação das orientações da cobertura
onde vão ficar instalados os painéis solares térmicos, a verificação do tipo de superfície e qual a inclinação da mesma,
a confirmação da existência de obstáculos que possam provocar sombras (prédios, árvores, muros, entre outros) e claro
conhecer a tipologia da habitação. Caso se trate de um edifício não-doméstico como um Hotel, complexo industrial ou
complexo escolar deve ter-se ainda em conta a tipologia do mesmo.
Para a Vulcano é importante desenvolver e disponibilizar no mercado soluções que respondam às necessidades de
todos os seus consumidores mas, também, dos profissionais que trabalham com a marca diariamente.

Vulcano
Tel.: 218 500 300
E-mail: info.vulcano@pt.bosch.com
Website: www.vulcano.pt
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Eficiência, Inovação e Personalização
na Iluminação de escritórios
Uma crescente aposta na estratégia de atuação no mercado pela LTX Iluminação Técnica S.A. que apresenta as mais
inovadoras e eficientes Soluções de Iluminação Profissional, atuando no apoio a projetos e comercialização de
equipamentos de Iluminação Interior e Exterior, para as áreas de Serviços, Industria, Comercio, Saúde e Exterior Publica.
Sendo a representante oficial das prestigiadas marcas Trilux e AEC Illuminazione, em todos os países da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa.
Tomando como prioridade a Redução de Custos de Energia, associada a um aumento da Eficiência Energética na utilização
das instalações, a LTX procura ir ao encontro das necessidades dos clientes,aplicando nas suas soluções os princípios da
Sustentabilidade, Eficiência Energética e respeito pelo Meio Ambiente, onde a vertente da Qualidade da luz e Iluminação
centrada no ser humano (HCL) é sempre levada em consideração.
Exemplo disso está agora bem presente na nova Gama ARI MO FIT LED que se apresenta como resposta a uma solução
flexível com elevado desempenho do painel de luzem ambientes de escritório.
Graças à sua vasta gama de fluxos luminosos,
dimensões, óticas, métodos de montagem e
cores, todas as questões de iluminação no
escritório podem ser resolvidas com uma
única gama de luminárias - ARI MO FIT LE D.
Esta solução LED tem como pontos fortes: a
máxima eficiência e qualidade da luz,
juntamente com um design tridimensional
típico de toda a gama.
Esta gama apresenta-se com inúmeras
Vantagens num Projecto de Iluminação,
Instalação e Operação:
Um sistema para todos: portfólio de luminárias encastradas e montadas na superfície, e uma ampla seleção de óticas,
pacotes de fluxo luminoso de 1500lm até6.500 lm,em tonalidades frias ou quentes, e diferentes tamanhos de módulos.
Um design exclusivo: painel de luz com alta qualidade visível, onde a combinação inovadora dos elementos de design criam
uma aparência tridimensional única.
Diferenciação na forma e cor: efeito espacial atraente é criado pelo detalhe da moldura e difusor recolhido, tal com a alta
flexibilidade em termos de cores com luminárias brancas puras ou luminárias embutidas em cinza prateado.
Diversidade no tamanho certo para cada teto: opção entre pequenas soluções quadradas embutidas, a luminárias lineares
montadas na superfície.
Instalação otimizada: rápida, conveniente e simples.
Conexão em rede com o Live Link: as luminárias são rápida e facilmente conectadas em rede
com o sistema de gestão de luz TRILUX LiveLink, ou qualquer outro sistema de gestão de
Iluminação.
Excelente efeito de luz: com controle de encandeamento Arimo Fit LED (UGR<19)
Alta eficiência e baixos custos operacionais: aumento da eficiência para até 130 lm/W,
podendo a luminária ser combinada com o sistema de gestão de luz Live Link reduzindo ainda
mais o consumo de energia devido aos sensores.
Durabilidade: tempo de vida de 100.000 horas numa base de L80 ou 50.000 horas em L90,
proporcionando uma optimização no dimensionamento das soluções em termos de projecto.
Qualidade da luz e iluminação centrada no ser humano: Iluminação realçada com um alto
índice de reprodução de cores de CRI90, disponível com versões “Active light – HCL”.
ARI MO FIT LED, um painel de luz, numa nova dimensão!
https://www.trilux.com/en/products/arimo-fit-led/
S I MPLI FY YOUR LIGHT!
LTX Iluminação Técnica S.A.
Praceta das Torres do Restelo nº 18 Loja Esq. 1400-401 LISBOA - Portugal
Tel : +351 213 007 020 | Email: geral@ltx.pt | Website: www.ltx.pt
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Pedro Novo
Arquitecto
www.pedronovo.pt

...o trigo do joio.
Em Portugal, para a grande maioria das pessoas o arquitecto ainda é o alfaiate de fato à medida, que olha para o cliente
como estrela cintilante dos palcos pop. Entendem-no como artista de devaneios que cria casas onde não se pode
morar. Casas para os flashes das revistas. Não podiam estar mais errados! A profissão não é hermética e as áreas de
intervenção abrangem um espectro muito largo para além das áreas directamente ligadas ao projecto, tornando-a
assim complexa na sua interpretação. A ideia estereotipada do arquitecto-artista que opera apenas para uma classe
endinheirada é pensamento pouco esclarecido sobre a importância do papel da arquitectura nos desígnios das nossas
vidas. Profissão que necessita de relações humanas e sobretudo da boa vontade, dedicação e competência de centenas
de intervenientes nas mais diferentes especialidades para que a obra chegue ao fim... Sim, sim... Que chegue ao fim!
Se na última década os gabinetes de arquitectura têm dados passos tímidos nos processos e metodologias de projecto
para que o mesmo possa ser mais operativo entre especialidades e ausente de erros, será a pandemia do Covid-19 o
acelerador dessa uniformização? Irá a obrigatoriedade de trabalho a partir de casa provocar a revisão e adaptação
destes mesmos processos e metodologias , assim como na reorganização do trabalho em equipa? Irá o espaço de
atelier, lugar de discussão e partilha, onde no confronto surgem as melhores ideias, desvanecer para o espaço virtual?
Estaremos perante o fim das tipologias tradicionais de escritórios? Será este factor importante na gestão dos custos de
projecto tornando o projecto de arquitectura mais apetecível financeiramente para o cliente?
Esta experiência global, apesar de surpreendente, obrigou a toda uma estrutura societária a permanecer em casa,
provocando a reflexão generalizada nos processos e rentabilidade dos sectores directamente associados aos serviços.
Se no final do ano passado, a Microsoft garantia níveis de rentabilidade superiores quando os seus funcionários
usufruíssem de fins-de-semana de descanso com três dias, porque não agarrarmos a oportunidade promovida por esta
experiência forçada?
São muitas as perguntas sem respostas imediatas, acredito que algo acontecerá, mas nunca revolucionário! Será sim
um momento de análise e reposicionamento sobre as metodologias através de ajustamentos que se reflectirão em
apenas mais um passo nos caminhos que estávamos todos a trilhar. No entanto, estou certo que esta pandemia
embaterá com tal violência e de modo tão veloz que será ela própria, o crivo que separará o trigo do joio neste sector
tão frágil.
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Alexandre Neto
Arquitecto / Designer de Iluminação
www.visual-stimuli.com

Arquitectura no pós-Covid19
No pós-Covid19 assistiremos a algumas mudanças em todas as áreas, desde o comportamento humano aos sistemas
de saúde, ensino, às artes ou à economia.
A arquitectura, sendo indissociável da perspectiva que cada momento nos dá para o futuro, contará também com
mudanças. As maiores serão à escala territorial e urbana, derivadas de todas as alterações organizacionais trazidas por
uma maior implementação do teletrabalho.
E será esta grande alteração no método de trabalho que trará também as maiores alterações na arquitectura. A maior
implementação do teletrabalho fará, em Portugal e no Mundo, diminuir a procura por novos grandes edifícios de
escritórios centrais. Mas criará uma disseminação de espaços de “cowork” nas zonas periféricas/residenciais para os
muitos que, pretendendo trabalhar remotamente (para evitar o longo tempo de vida perdido/custos/poluição nas
deslocações) preferem trabalhar num local com mais pessoas e manter a separação casa VS trabalho.
As próprias empresas poderão dispersar instalações locais onde os trabalhadores de cada zona estarão a operar,
independentemente das suas funções uma vez que os departamentos funcionarão de forma virtual.
Os grandes escritórios centralizados poderão ser assim reduzidos ou passar a disponibilizar maior área por posto de
trabalho.
Ao nível da arquitectura para estes novos/remodelados locais, a grande mudança será a passagem dos “openspace”
para espaços que, não regredindo aos gabinetes totalmente estanques e estratificados, serão agora mais contidos e
com maior privacidade para as pessoas poderem desempenhar diferentes tarefas, com concentração, num dia-a-dia
com permanente comunicação remota.
O “openspace” poderá dar lugar a um “interlacedspace” acolhendo diversos pequenos espaços, múltiplos e individuais,
entrelaçados de forma que permitam simultaneamente diferentes abordagens, interacção e isolamento, troca de ideias
e introspecção, comunicação e concentração.
Este novo formato colocará desafios e novas possibilidades a todas as vertentes da arquitectura. Seja na forma, na
funcionalidade de cada espaço, no controlo acústico, no acesso a luz natural ou na iluminação artificial onde, por
exemplo, finalmente nos poderemos libertar de normalizações há muito desajustadas da realidade (ex: indicações de
nível lumínico para planos de trabalho horizontais quando os nossos planos de trabalho são quase sempre verticais
(monitores)), passando a considerar a correcta relação de contraste, uniformidade e estímulo visual, tendo em conta a
percepção do espaço e nomeadamente os planos verticais que, ocupando a maior proporção no nosso campo visual
são mais relevantes e devem equilibrar a intensidade de luz com o brilho dos monitores, aumentando o conforto e
reduzindo a fadiga.
Novos desafios que são também novas oportunidades, num futuro pós-Covid que se deseja o mais em breve possível.
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Refª 37056/Data 06-03-2020

Campo Alegre - Turismo Rural
Gabinete Projectista
TIAG O R. CO RRE IA, ARQU IT ECTO S
Praça João do Rio nº 8 R/C Direito
1000-180 LISBOA
Telemóvel +351 918 660 664
E-mail geral@tiagorcorreia.com
Contacto Arq. Tiago R. Correia

■ Local da obra
Rua do Campo Alegre – Salicos – Carvoeiro - Concelho de Lagoa - Distrito de Faro
■ Fase de estudo
Anteprojecto
■ Valor estimado (euros)
1400000
■ Data prevista de início da obra
Maio 2021
■ Características
Área de implantação: .1400 m2; Área de construção: .1800 m2; Pisos acima do solo: 1;
Fogos: 25; Estacionamentos: 10

Descrição do projecto

1. Caracterização formal
O projecto apresentado promove uma interpretação simples e contemporânea da arquitectura Algarvia, composto por coberturas de duas águas, pátios
interiores que resultam numa considerável leveza e equilíbrio visual, numa localização fantástica, inserido num terreno amplo e generoso em termos
de vistas e orientação.
Os volumes são predominantemente horizontais e brancos, compactos que pousam sobre um embasamento, cujo peso lhe é conferido através de
um revestimento em tijoleira ‘santa catarina’. Um pátio exterior central é vazado para receber o sol sobre o espaço social interior, que convida a uma
convivência mais intima. Para exterior somos convidados por um alpendre, que surge sobre uma zona privilegiada mais ajardinada, o que permite
uma maior tranquilidade e vistas.
Na proposta de ampliação pretende-se a criação de um turismo rural composto por várias Casas de Campo, associado à qualidade do espaço rural
existente, bem como a vista da envolvente. A proposta visa a tornar o lugar não só num espaço de estadia temporária, mas também usufruir da
qualidade exterior da envolvente, isto é, eventos de diversas naturezas, como aulas de equitação, yoga, contemplação rural, entre outros.
2. Enquadramento da proposta
Na presente proposta de ampliação permiti-se verificar o seguinte:
No urbano A poente, é previsto a ampliação para criação de 6 unidades de alojamento independentes: UA 01, 02, 03, 04, 05 e 06.
Quanto às unidades de alojamento 03 e 04, encontram-se implantados exactamente no mesmo local do urbano existente, replicando as suas cérceas
e alturas máximas actuais, o que permite uma organização interior em mezanino.
A piscina frontal, implanta-se junto ao conjunto de unidades de alojamento, estabelecendo a articulação do conjunto edificado com um espaço
verde ajardinado envolvente.
No urbano B nascente, é previsto a ampliação para criação de 1 unidade de alojamento independente: UA07
A sua implantação é composta, também, com um só piso acima da cota de soleira, pela relação com a envolvente e pelas razões já descritas
anteriormente. A piscina frontal, implanta-se junto a unidade de alojamento, estabelecendo a articulação do conjunto edificado com um espaço verde
ajardinado envolvente.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Espaços Verdes; Pavimentos Anti-derrapante; Pedras Naturais; AGENTES DE FIXAÇÃO E UNIÃO:
Argamassas Cimentícias; Cimento Cola; Produtos de fixação; Silicones; ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e Sistemas; APARELHAGEM E
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS : Cabos eléctricos; Caixas de derivação; Disjuntores diferenciais; Interruptores diferenciais; Quadros
eléctricos; AUDIOVISUAL - SOM E IMAGEM: Ited - instalações de telecomunicações em edifícios; CASAS DE BANHO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:
Acessórios de casa de banho; Autoclismos; Banheiras; Bases de duche; Chuveiros; Conjuntos de wc; Louças sanitárias; Toalheiros.
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Refª 37071/Data 30-03-2020

Habitação Colectiva
■ Local da obra
Rua 12 - Concelho de Espinho - Distrito de Aveiro
■ Fase de estudo
Projecto de Execução
■ Valor estimado (euros)
1150000
■ Data prevista de início da obra
Setembro 2020
■ Características
Área de terreno: .275 m2; Área de implantação: .221 m2; Área de construção: .969 m2;
Área de habitação: .563 m2; Área de comércio: . 30 m2; Área de estacionamento: .192 m2;
Pisos acima do solo: 4; Caves: 1; Fogos: 5; Estacionamentos: 6

Gabinete Projectista
RDLM ARQ UI TECTOS ASSO C IADO S
Rua 19, 485 - 3º Sala B - 4500-257 ESPINHO
Telefone +351 227 340 486
Fax +351 918 618 195
E-mail geral@rdlmarquitectos.com
Contacto Arq. Diogo Lacerda

Descrição do projecto

O projecto está localizado no centro da cidade, em Espinho, numa zona totalmente consolidada, essencialmente habitacional, mas com comércio de
rua bastante evidente.
Em função das condicionantes existentes, das pretensões do cliente e da potencialidade do local, é proposto um edificado Multifamiliar e Comércio
em betão aparente de carácter discreto e sóbrio destacado apenas pela presença de arcos perfeitos no remate de 3 fenestrações e na entrada da
garagem com uma presença assumida de elementos verdes introspetivos e contemplativos, para com a paisagem bem como para a simplicidade
das formas que compõem este volume para usufruto dos moradores e um intento de criar uma outra forma de habitar/viver em urbanidade.
O edificado habitacional é composto por 5 fogos considerando um deles uma loja, 1 T1, 1 T2 e 2 T3.
O acesso vertical é composto por uma escada e elevador no centro do edifício. Na fachada Nascente encontram-se os quartos e na fachada poente
as salas e cozinhas excetuando o fogo T1 do piso térreo que se volta exclusivamente para poente com um logradouro privado. No piso da cobertura
desenvolve-se um jardim comum de carácter minimalista. O estacionamento subterrâneo é composto por 6 lugares de estacionamento e arrumos.
A estrutura do edifício será em betão armado e a fachada será em Betão aparente, guardas metálicas nas varandas e a cobertura é composta por
um espaço verde comum, permitindo assim uma zona de estar comum a todos, bem como usufruir da vista da cidade a nascente e vista mar a poente.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Caixas de Correio; Corrimões e Gradeamentos Decorativos; Espaços Verdes; AGENTES DE FIXAÇÃO E
UNIÃO: Argamassas Cimentícias; Cimento Cola; Mastiques - Cola e Veda; Produtos de fixação; ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e Sistemas;
APARELHAGEM E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS : Cabos eléctricos; Caixas de derivação; Quadros eléctricos; AUDIOVISUAL - SOM
E IMAGEM: Ited - instalações de telecomunicações em edifícios; CASAS DE BANHO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS: Acessórios de casa de banho;
Autoclismos; Banheiras; Bases de duche; Chuveiros; Conjuntos de wc; Louças sanitárias; Torneiras de Casa de Banho; COZINHAS E EQUIPAMENTOS:
Acessórios para cozinha; Cozinhas domésticas; Lava-louças; Torneiras de Cozinha; DIVISÓRIAS E TECTOS FALSOS: Paredes; Tectos falsos;
ILUMINAÇÃO: Acessórios electrónicos para iluminação; ESTRUTURAS E COFRAGENS: Estrutura de betão; FACHADAS: Blocos de betão;
IMPERMEABILIZAÇÃO: Impermeabilização; ISOLAMENTO ACÚSTICO, TÉRMICO E ANTI-VIBRÁTICO: Acústica (tectos e paredes); Isolamento acústico,
térmico e anti-fogo; TINTAS E VERNIZES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Primários; Tintas; PAVIMENTOS: Pavimentos
antiderrapantes; RUÍDO: Acondicionamento acústico; VIDRO: Vidros.
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Refª 37063/Data 23-03-2020

Ampliação da Creche Municipal de Mafra
Gabinete Projectista
CÂMARA M UN IC I PAL DE MAFRA - DEP.
URBANI SM O,OB R AS M UN IC I PAI S E AM B I EN TE
Praça do Municipio, 2644-001 MAFRA
Telefone +351 261 810 100
Fax +351 261 810 130
E-mail geral@cm-mafra.pt
Contacto Arq. José Manuel de Sousa Fernandes
Pina

■ Local da obra
Mafra - Concelho de Mafra - Distrito de Lisboa
■ Fase de estudo
Projecto de Execução
■ Valor estimado (euros)
305100
■ Data prevista de início da obra
2º Semestre 2020

Descrição do projecto

Tem sido preocupação do executivo camarário o conhecimento e resolução dos problemas sociais das populações, muitas vezes provocados por
carências de equipamentos e/ou ineficiência dos equipamentos existentes.
Nesta perspetiva, pretende a câmara proceder a ampliação da Creche Municipal de Mafra com o objetivo principal de criar mais uma sala de atividades
para 16 crianças de idade compreendida entre os 24 meses e 36 meses, reforçando assim o apoio social às crianças daquela faixa etária.
Como objetivo específico, este equipamento proporcionará às crianças o desenvolvimento de atividades de apoio social no âmbito da ação social
exercida pela Segurança Social.
Da análise efetuada aos instrumentos de planeamento territorial em vigor, verificou-se que o terreno em que o presente equipamento está implantado,
se insere no Loteamento nº LP-62/2000, tendo sido cedido no âmbito do referido loteamento, para construção de equipamento de utilização coletiva.
Tal como fora referido no capítulo anterior, é objetivo da presente intervenção a ampliação da Creche Municipal de Mafra com o objetivo principal
de criar mais uma sala de atividades para 16 crianças de idade compreendida entre os 24 meses e 36 meses, que como consequência implicará a
criação de instalações sanitárias para crianças e a ampliação da sala polivalente.
Procedeu-se ainda a criação de mais um gabinete com o objetivo de melhorar as condições de trabalho do corpo administrativo.
A filosofia que preside a organização geral dos espaços diz respeito, sobretudo, a orientação relativamente a direção dos ventos dominantes e o fator
de insolação. Não obstante, a problemática da funcionalidade contribuiu de forma determinante na conceção, disposição e complementaridade dos
espaços e consequentemente das zonas, com recurso aos percursos horizontais (corredores de distribuição) que funcionam como veículos de
interdependência entre os diferentes espaços.
A ampliação proposta apresenta a área de implantação e de construção de 142.15m2 e 94.10m2, respetivamente.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Espaços Verdes; Pavimentos Anti-derrapante; CASAS DE BANHO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:
Acessórios de casa de banho; Autoclismos; Conjuntos de wc; Louça sanitária infantil; Louças sanitárias; Wc`s - Áreas Públicas; DIVISÓRIAS E TECTOS
FALSOS: Divisórias; Divisorias e paredes; Paredes; Tectos falsos; ILUMINAÇÃO: Acessórios electrónicos para iluminação; IMPERMEABILIZAÇÃO:
Impermeabilização; ISOLAMENTO ACÚSTICO, TÉRMICO E ANTI-VIBRÁTICO: Isolamento acústico, térmico e anti-fogo; CAIXILHARIA JANELAS E PORTAS:
Ferragens; Madeira / alumínio; Portas e automatismos; TINTAS E VERNIZES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Tintas; PAVIMENTOS:
Massa de Regularização; Pavimentos antiderrapantes; Pavimentos em betão; REVESTIMENTOS: Argamassas Cimentícias; Massas para estucar;
Revestimentos cerâmicos; REDES DE ÁGUA, GÁS, SANEAMENTO E ESGOTOS: Acessórios para saneamento básico; Drenagem e saneamento;
Equipamento para abastecimento de água e saneamento.
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Refª 37069/Data 29-03-2020

Marlim D. João IV
■ Local da obra
Rua D. João IV - Concelho de Porto - Distrito de Porto
■ Fase de estudo
Anteprojecto
■ Valor estimado (euros)
sem estimativa
■ Data prevista de início da obra
2020
■ Características
Fogos: 10

Gabinete Projectista
ATE LI E R LO PES DA CO STA
Rua de Cabanões, 64 - S. João de Ovar
3880-742 OVAR
Telefone +351 256 575 195
Telemóvel +351 918 614 258
E-mail mail@lopesdacosta.pt
Contacto Arq. José António Lopes da Costa

Descrição do projecto

Trata-se das obras de alteração e ampliação de um conjunto de 2 edifícios, localizados na Rua D. João IV nº 904 e nº, 910 na cidade do Porto.
Pretende-se, pois, transformar o conjunto habitacional, que se encontra há bastante tempo devoluto e bastante degradado, em 10 apartamentos de
diferentes tipologias (T1 e T2) dirigidas a um mercado habitacional que se pretende de qualidade, mantendo, no entanto, as características das
construções existentes.
Pretende-se ainda reabilitar a área de logradouro localizada à cota superior localizando aí uma piscina, pequena zona de balneários e uma zona
verde de utilização e usufruto comum.
A construção situada a Norte, com entrada pelo nº 910, encontra-se em melhor estado de conservação, embora já muito adulterada sobretudo ao
nível das caixilharias exteriores. Por sua vez, o edifício a Sul, com entrada pelo nº 904, encontra-se em mau estado de conservação, praticamente
em ruína. Ambos os edifícios são constituídos por cave mais três pisos sendo o último recuado em relação à Rua D. João IV. A Nascente, e a uma
cota mais elevada, possuem ainda uma generosa parcela de terreno, com uma vista privilegiada sobre a cidade.
Pretende-se manter a construção existente no essencial da sua estrutura e da sua configuração interior, (sobretudo no caso do edifício a norte)
mantendo algumas das paredes divisórias que se encontram em melhor estado e adaptando os espaços às novas funcionalidades que se pretendem
introduzir.
No edifício a sul, que se encontra mais degradado, mantém-se o essencial das paredes exteriores e pretende-se devolver a linguagem do existente,
sobretudo na fachada Poente, voltada à Rua D. João IV.
Nas fachadas Nascente que se encontram bastante adulteradas e degradadas, optou-se por uma linguagem mais contemporânea, que ao mesmo
tempo uniformize a intervenção como um conjunto mais homogéneo.
A entrada para o conjunto será feita através do nº 910 (a norte), e a distribuição e acesso às várias fracções, será assegurada através da caixa de
escadas desse mesmo edifício, que se encontra em bom estado de conservação.
A diferença de cota entre os dois prédios é de cerca de meio piso, o que permite que o acesso se faça nos patamares alternados.
Ao nível do piso 0, previu-se uma passagem comum que permite o acesso de todos os condóminos, não só à sala de condomínio e ginásio, situados
nas construções anexas, mas também à piscina e área ajardinada comum que se encontram na zona alta a Nascente.
Prevê-se a manutenção das árvores existentes e a plantação de arbustos e plantas aromáticas ao longo dos percursos.
Na plataforma à cota alta, a Nascente, será construída uma piscina, com uma pequena área de apoio implantada numa zona verde que é
complementada com árvores e arbustos permitindo criar zonas diferenciadas e zonas de sombra, funcionando como complemento visual e parte
integrante do conjunto e de onde se pode usufruir de uma vista única sobre a cidade.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Caixas de Correio; Espaços Verdes; Pavimentos Anti-derrapante; AGENTES DE FIXAÇÃO E UNIÃO:
Argamassas Cimentícias; Cimento Cola; Mastiques - Cola e Veda; Produtos de fixação; Silicones; ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e Sistemas;
APARELHAGEM E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS : Cabos eléctricos; Caixas de derivação; Canalização eléctrica; Quadros eléctricos.
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Refª 37070/Data 29-03-2020

Reabilitação de prédio em Morro de Alcântara
Gabinete Projectista
ANARCH LAB - ARC H I TECTU RE LAB ORATORY
Rua do Almada, 152 - 4º andar, Sala 1
4050-031 PORTO
Telefone +351 223 275 354
E-mail geral@anarchlab.pt
Contacto Arq. Pedro Ribeiro da Silva

■ Local da obra
Travessa de S. Jerónimo, Alcântara - Concelho de Lisboa - Distrito de Lisboa
■ Fase de estudo
Anteprojecto
■ Valor estimado (euros)
sem estimativa
■ Data prevista de início da obra
2020

Descrição do projecto

O edifício está localizado na Travessa de S. Jerónimo, na freguesia de Alcântara, que desfruta de vistas priveligiadas sobre a cidade, o rio e a Ponte
25 de Abril.
Com uma área bruta de construção de 270m2 que se distribuem ao longo de três pisos, o projecto mantém a configuração pré-existente de dois
apartamentos por andar nos três pisos originais do edifício. No piso térreo, cada uma das fracções terá ao seu dispor uma área de logradouro de
4m². No piso da cobertura foi projectado um recuado, cuja totalidade da área pertence a um dos apartamentos do piso de baixo e através do qual é
feito o acesso.
A estratégia de reabilitação assenta na recuperação de vários dos seus elementos originais, reforçando assim o seu valor histórico e arquitectónico,
nomeadamente a fachada principal e a caixa de escadas. Ao mesmo tempo, o edifício é dotado de novos mecanismos que concedem às unidades
habitacionais um grau de conforto condizente com os padrões de vida actuais.
O objetivo da intervenção é converter os apartamentos num fluido percurso até ao rio. Espaços de circulação abobadados e uma sucessão de arcadas,
orientam os espaços e os dirigem até as vistas.
Na fachada tardoz, uma estrutura secundaria metálica, funciona como uma segunda pele complexa e rica que serve como apoio à vegetação e
reforça o enquadramento da paisagem desde o interior.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Corrimões e Gradeamentos Decorativos; Pavimentos Anti-derrapante; AGENTES DE FIXAÇÃO E UNIÃO:
Argamassas Cimentícias; Cimento Cola; Mastiques - Cola e Veda; Produtos de fixação; Silicones; ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e Sistemas;
APARELHAGEM E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS : Cabos eléctricos; Caixas de derivação; Canalização eléctrica; Interruptores
diferenciais; Quadros eléctricos; AUDIOVISUAL - SOM E IMAGEM: Ited - instalações de telecomunicações em edifícios; CASAS DE BANHO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS: Acessórios de casa de banho; Autoclismos; Bases de duche; Chuveiros; Conjuntos de wc; Louças sanitárias; Torneiras
de Casa de Banho; COZINHAS E EQUIPAMENTOS: Acessórios para cozinha; Cozinhas domésticas; Lava-louças; Revestimento Cerâmico; Torneiras de
Cozinha; ILUMINAÇÃO: Acessórios electrónicos para iluminação; Lâmpadas; IMPERMEABILIZAÇÃO: Impermeabilização; ISOLAMENTO ACÚSTICO,
TÉRMICO E ANTI-VIBRÁTICO: Acústica (tectos e paredes); Isolamento acústico, térmico e anti-fogo; Sistemas de isolamento; TINTAS E VERNIZES
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Primários; Tintas; REVESTIMENTOS: Argamassas Cimentícias; Madeira/cimento; Massas para
estucar; Reboco hidráulico pronto; Revestimentos cerâmicos; REDES DE ÁGUA, GÁS, SANEAMENTO E ESGOTOS: Acessórios para saneamento básico;
VIDRO: Vidros.
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Refª 37066/Data 27-03-2020

Recuperação do Espaço Público Envolvente às Muralhas
■ Local da obra
Freguesia de Santa Maria - Concelho de Estremoz - Distrito de Évora
■ Fase de estudo
Projecto de Execução
■ Valor estimado (euros)
681214
■ Data prevista de início da obra
2º Semestre 2020

Gabinete Projectista
O PTI SC OP E B UI LDI NG SO LUTI O NS,
U NI P ESSOAL LDA.
Praceta Conde Arnoso N. 1 5ºA - 2610-043 Amadora
Telefone +351 218 289 662
E-mail geral@optiscope.pt
Contacto Rui Costa

Descrição do projecto

A presente Memória Descritiva e Justificativa compõe a peça escrita do Volume 1 – Tratamento de Espaços Exteriores e Melhoria das Acessibilidades
Locais, referente ao Projeto
de Execução ‘Recuperação do Espaço Público Envolvente às Muralhas – Eixo 6.5 PEDU’, no âmbito da prestação de serviços para a Câmara Municipal
de Estremoz.
Este projeto visa atingir os objetivos estabelecidos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 2015|2020 (PEDU 2015|2020) para o eixo 6.5:
‘adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas,
incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruido’.
Teve-se em consideração as necessidades evidenciadas no PEDU 2015|2020, no que concerne ao Espaço Envolvente à Porta de Santa Catarina. A
recuperação deste espaço público está ligada à necessidade de melhorar o ambiente urbano numa zona da cidade caraterizada pela proximidade
de 3 escolas, com 1100 alunos que diariamente percorrem este trajeto, provenientes seja do interior das muralhas, seja das novas zonas de expansão
da cidade. Concentram-se neste local alguns serviços de referência como o IEFP, a Junta de Freguesia e o Centro de Saúde. A Oeste localiza-se uma
das principais infraestruturas desportivas da cidade.
A população para se deslocar tem de atravessar o IP2, um dos arruamentos com maior tráfego, colocando em perigo, especialmente, os utentes
vulneráveis. Pretende-se melhorar as condições de mobilidade deste local recuperando o espaço, proporcionando um atravessamento seguro e uma
ligação fluente entre a cidade, as escolas e o complexo desportivo. Deverá ser incluído o uso de espaços verdes e de lazer, bem como algum
estacionamento de forma a diminuir a entrada de veículos na cidade.
Como elementos base de projeto foram considerados, para além dos objetivos do PEDU, o Decreto-lei 163/2006 relativo às acessibilidades, as normas
e disposições normativas em vigor referentes às vias de comunicação e segurança rodoviária, e os restantes regulamentos e legislação aplicável.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Espaços Verdes; Iluminação Pública; Mobiliário Urbano; Parques Infantis; Pavimentos Anti-derrapante;
Pedras Naturais; Sistemas de Rega; IMPERMEABILIZAÇÃO: Impermeabilização; TINTAS E VERNIZES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO:
Primários; Tintas; MOBILIÁRIO URBANO: Bancos; Bebedouros; Iluminação; Mesas; Papeleiras; Parques Infantis; Sinalética Urbana; Tampas e Grelhas.
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Refª 37057/Data 06-03-2020

Melhoria da mobilidade multimodal no núcleo urbano - Viaduto+ponte+ruas
Gabinete Projectista
VASCO&P OÇAS - ARQU ITET URA
E EN G EN HARIA, LDA
Rua Bernardino Duarte Pereira n.º 7, R/C
3550-110 Penalva do Castelo
Telefone +351 934 442 037
E-mail geral@vascopocas.com
Contacto Arq. Vasco Poças

■ Local da obra
Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo - Concelho de Bragança - Distrito de Bragança
■ Fase de estudo
Projecto de Execução
■ Valor estimado (euros)
1207683
■ Data prevista de início da obra
1º Trimestre 2020

Descrição do projecto

Viaduto Sá Carneiro
Projeto de Execução do novo viaduto a executar, contiguo à avenida Sá Carneiro, passando sobre a avenida Abade Baçal.
A implantação do viaduto, encontros E1, E2, muro limite da avenida Sá Carneiro, pilares P1 e P2 encontram-se representados em planta nas peças
desenhadas.
Apresenta-se nesta memória as condições de verificação da segurança dos diversos elementos estruturais que materializam a estrutura. Descrevemse as principais metodologias utilizadas e remete-se a generalidade dos resultados para os volumes separados onde também se incluem
condições técnicas para a execução dos diferentes trabalhos.
Todas as ligações metálicas serão executadas por soldadura de penetração total garantindo a perfeita homogeneidade do conjunto.
Ponte Estação: Projeto de execução da nova ponte pedonal a executar sobre a Rua Cláudio Mesquita Rosa e sobre a Rua de acesso ao túnel em
Bragança.
A implantação da ponte, encontros E1 e E2, e os pilares P1 e P2 encontram-se representados nas peças desenhadas.
Ruas: Execução da ‘melhoria da mobilidade multimodal no núcleo urbano - mobilidade ciclvel, pedonal e de transportes urbanos’, a efetuar na
Cidade de Bragança, de acordo com a estratégia do Plano de Ação para a Mobilidade Sustentáve, cujas intervenções se enquadram no plano seguinte
e respectivos objectivos gerais:
Mobilidade Ciclável - Articular a rede de ciclovias de Bragança. São objectivos deste projeto a restruturação do território, a regeneração urbana e a
dinamização do espaço. Com estas intervenções irá conseguir-se a integração das zonas na cidade e na envolvente, sendo promovida a mobilidade
e a articulação urbana com toda a cidade de Bragança, numa lógica de continuidade. Assim foram definidas 6 zonas de intervenção que asseguram
a ligação por via ciclável a diferentes pontos estratégicos da cidade, do centro histórico aos equipamentos de serviços, às ciclovias existentes e às
restantes ruas e avenidas da cidade. A repação/manutenção de passeios onde esta rede ciclável passa será também parte integrante desta fase.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Espaços Verdes; Iluminação Pública; Mobiliário Urbano; Pavimentos Anti-derrapante; Vedações de
Segurança; AGENTES DE FIXAÇÃO E UNIÃO: Argamassas Cimentícias; Cimento Cola; Produtos de fixação; ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e
Sistemas; IMPERMEABILIZAÇÃO: Impermeabilização; TINTAS E VERNIZES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Primários; Tintas;
MOBILIÁRIO URBANO: Circuitos Desportivos; Iluminação; Sinalética Urbana; Tampas e Grelhas; PAVIMENTOS: Estradas anti-derrapantes; Massa de
Regularização; Pavimentos antiderrapantes; REDES DE ÁGUA, GÁS, SANEAMENTO E ESGOTOS: Acessórios para saneamento básico.
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Refª 37061/Data 18-03-2020

Requalificação dos Espaços exteriores da EB e Jardim de Infância
■ Local da obra
Vala do Carregado – Castanheira do Ribatejo - Concelho de Vila Franca de Xira
- Distrito de Lisboa
■ Fase de estudo
Projecto de Execução
■ Valor estimado (euros)
sem estimativa
■ Data prevista de início da obra
2º Trimestre 2020

Gabinete Projectista
CÂMARA M UN I CI PAL DE VI LA FR ANCA DE XI RA
Praça Afonso de Albuquerque, n.º 2 - 2600-093
VILA FRANCA DE XIRA
Telefone +351 263 285 600
E-mail dovi@cm-vfxira.pt
Contacto Arq. Sofia Costa

Descrição do projecto

Refere-se ao projeto de ‘Requalificação dos Espaços Exteriores da Escola Básica e Jardim de Infância da Vala do Carregado, Vala do Carregado –
Castanheira do Ribatejo’, e considera uma área de intervenção com aproximadamente 3000 m². O presente projeto, à semelhança de outros
desenvolvidos no Município, tem por base o princípio, garantir que todos os espaços físicos das escolas são pedagógicos, apelativos e funcionais.
Em consonância com este princípio, foi desenvolvido um projeto direcionado para crianças, onde a vertente pedagógica se destaca, a partir da
criação de condições que promovem o desenvolvimento de atividades socioeducativas, cognitivas e motoras. Para além dos pontos atrás referidos,
questões relacionadas com baixos custos de manutenção, tornaram-se determinantes nas soluções adoptadas para o espaço, acabando por se
refletir quer ao nível do traçado do projeto quer ao nível dos materiais selecionados.
Atualmente o espaço exterior da escola encontra-se organizado em 3 zonas:
• Área desportiva;
• Área infantil – destinada às crianças do jardim de infância;
• Área infantil – destinada às crianças do ensino básico;
Verifica-se também que existe uma tabela de basquetebol (desenquadrada da área destinada à pratica desportiva), uma área de horta e uma área
informal revestida com areia, que não assume nenhuma função no espaço. A disposição das áreas (inadequada), aliada à inexistência de mobiliário
e equipamentos adequados a espaços de jogo e recreio, contribuem para a existência de um espaço pouco apelativo e descaracterizado.
Relativamente aos pavimentos, destaca-se a existência de mistura betuminosa, na área desportiva, num avançado estado de degradação, pavimento
em placas de amortecimento numa das áreas infantis, onde o equipamento infantil existente, também já se encontra degradado e ao nível de
revestimento da outra área infantil existe seixo areão. A envolvente do edifício encontra-se pavimentada com lajetas de betão pré-fabricado, que
acabam por não ter ligação com as áreas contíguas a esta.
A proposta de intervenção apresentada é caracterizada fundamentalmente por, à semelhança do já existente, dividir o espaço em 3 zonas: área
desportiva, área infantil e área de recreio, onde estás duas últimas acabam por funcionar como uma só.
Tendo por base critérios de ordem estética, funcional e arquitetónica, considera-se que a escolha do mobiliário e equipamento no espaço, aliada à
organização espacial, contribuirão para a criação de uma unidade.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Corrimões e Gradeamentos Decorativos; Espaços Verdes; Mobiliário Urbano; Parques Infantis;
Pavimentos Anti-derrapante; Vedações de Segurança; IMPERMEABILIZAÇÃO: Impermeabilização; TINTAS E VERNIZES MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Primários; Tintas; MOBILIÁRIO URBANO: Bancos; Bebedouros; Mesas; Papeleiras; Parques Infantis; Sinalética
Urbana; Tampas e Grelhas; PAVIMENTOS: Argamassas Cimentícias; Massa de Regularização; Pavimentos antiderrapantes; Pavimentos desportivos;
Pavimentos em betão; SINALÉTICA: Sinalização urbana; REDES DE ÁGUA, GÁS, SANEAMENTO E ESGOTOS: Caixas de visita; Sumidores.
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Refª 37062/Data 18-03-2020

Requalificação dos Espaços Exteriores da Escola Básica de Arcena
Gabinete Projectista
CÂMARA M UN IC I PAL DE VI LA FRANCA DE XI RA
Praça Afonso de Albuquerque, n.º 2 - 2600-093
VILA FRANCA DE XIRA
Telefone +351 263 285 600
E-mail dovi@cm-vfxira.pt
Contacto Arq. Sofia Costa

■ Local da obra
Arcena – Alverca do Ribatejo - Concelho de Vila Franca de Xira - Distrito de Lisboa
■ Fase de estudo
Projecto de Execução
■ Valor estimado (euros)
sem estimativa
■ Data prevista de início da obra
2º Trimestre 2020

Descrição do projecto

Refere-se ao projeto de ‘Requalificação dos Espaços Exteriores da Escola Básica de Arcena – Alverca do Ribatejo’, e considera uma área de intervenção
com aproximadamente 4650 m². O presente projeto, à semelhança de outros desenvolvidos no Município, tem por base o princípio, garantir que todos
os espaços físicos das escolas são pedagógicos, apelativos e funcionais. Em consonância com este princípio, foi desenvolvido um projeto direcionado
para crianças, onde a vertente pedagógica se destaca, a partir da criação de condições que promovem o desenvolvimento de atividades
socioeducativas, cognitivas e motoras. Para além dos pontos atrás referidos, questões relacionadas com baixos custos de manutenção, tornaram-se
determinantes nas soluções adoptadas para o espaço, acabando por se refletir quer ao nível do traçado do projeto quer ao nível dos materiais
selecionados.
O espaço exterior da escola é atualmente caracterizado pela existência de:
Área desportiva – campo de futebol;
Área com dois equipamentos infantis, pavimentada com placas de amortecimento;
Área de Horta que se divide por 5 ‘talhões’;
Na restante área de recreio, verifica-se ainda a existência de marcação de jogos tradicionais no pavimento, nomeadamente jogo da macaca. O
pavimento aplicado no exterior da escola é o bloco em betão pré-fabricado, modelo paralelo, nas cores cinzento, amarelo e vermelho e nas zonas
de acesso ao edifício, verifica-numa das rampas de acesso, existe pavimento antiderrapante e no átrio de acesso é também utilizado o pavimento
em betão pré-fabricado, modelo paralelo. Quanto ao mobiliário existente, destacam-se bancos com encosto em madeira, conjunto de mesas e bancos
em madeira, banco sem encosto em betão e algumas papeleiras.
Ao nível de vegetação verifica-se presença dominante dos elementos arbóreos, que na generalidade não são adequados aos locais onde se encontram
plantados, quer pelas dimensões que apresentam, quer pelo estado fitossanitário que apresentam. O sistema radicular, destes exemplares, também
já provocou danos no pavimento, mas também já danificou algumas tubagens da rede de drenagem. Ainda relativamente aos elementos arbóreos,
é de referir, que a maioria dos exemplares, encontram-se plantados em zonas de talude, considerando que não existe nenhuma delimitação nestas
áreas, o constante pisoteio, contribui para destabilizar os mesmos, por essa razão tornou-se necessário pensar numa solução que impedisse o acesso
das crianças aos taludes.
Assim e tendo por base critérios de ordem estética, funcional e arquitectónica, foi desenvolvida uma proposta, que permitisse resolver as situações
já identificadas e que no global contribuísse para a criação de uma unidade, que se refletirá quer ao nível dos pavimentos, quer ao nível do mobiliário
e equipamentos a instalar.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Corrimões e Gradeamentos Decorativos; Espaços Verdes; Mobiliário Urbano; Pavimentos Antiderrapante; Vedações de Segurança; MOBILIÁRIO URBANO: Bancos; Bebedouros; Mesas; Papeleiras; Tampas e Grelhas; PAVIMENTOS: Argamassas
Cimentícias; Massa de Regularização; Mosaicos; Pavimentos antiderrapantes; Pavimentos em betão; Pavimentos sintéticos; REDES DE ÁGUA, GÁS,
SANEAMENTO E ESGOTOS: Caixas de visita; Sumidores.
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Refª 37064/Data 26-03-2020

Aveiro

Casa Florentino Vicente Ferreira

Gabinete Projectista
ANARC HLAB - ARC HI TECTURE LAB ORATO RY
Rua do Almada, 152 - 4º andar, Sala 1
4050-031 PORTO
Telefone +351 223 275 354
E-mail geral@anarchlab.pt
Contacto Arq. Pedro Ribeiro da Silva

■ Local da obra
Rua José Rabumba - Concelho de Aveiro - Distrito de Aveiro
■ Fase de estudo
Anteprojecto
■ Valor estimado (euros)
sem estimativa
■ Data prevista de início da obra
2020

Descrição do projecto

Foi requerida a alteração e ampliação de um edifício de habitação unifamiliar situado na Rua José Rabumba, concelho de Aveiro. Construído em 1907
e pertencente ao roteiro arte nova de Aveiro, conta com uma área total de 219,6m2.
A estratégia a seguir permite a reapropriação e reutilização desta herança construída, afastando-se da ‘cristalização’ e adaptando-se a novos usos
resultantes de novas vocações da cidade e ás necessidades dos seus moradores.
A proposta mantém e preserva os elementos de maior valor arquitectónico e histórico da casa e a compartimentação que existe desde a sua conceção
(nomeadamente, fachada principal, tectos trabalhados, paredes e caixa de escadas) revertendo as intervenções realizadas entre os anos 50 e 80
ao seu estado original obedecendo à lógica tipológica de finais do século XIX e inícios de séc. XX.
A fachada tardoz, alvo de intervenções ao longo dos anos que a descaracterizaram fortemente, será objeto de grande alteração em toda a sua
extensão, redesenhando-se a mesma através de uma reinterpretação contemporânea do movimento arte nova colocando-a assim em diálogo com
a fachada principal.

Materiais/Equipamentos/Produtos

AGENTES DE FIXAÇÃO E UNIÃO: Argamassas Cimentícias; Cimento Cola; Mastiques - Cola e Veda; Produtos de fixação; Silicones; ÁGUAS: Instalações,
Equipamentos e Sistemas; APARELHAGEM E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS: Cabos eléctricos; Caixas de derivação; Canalização
eléctrica; Interruptores diferenciais; Quadros eléctricos; AUDIOVISUAL - SOM E IMAGEM: Ited - instalações de telecomunicações em edifícios; CASAS
DE BANHO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS: Acessórios de casa de banho; Autoclismos; Banheiras; Bases de duche; Chuveiros; Conjuntos de wc;
Louças sanitárias; Torneiras de Casa de Banho; COZINHAS E EQUIPAMENTOS: Acessórios para cozinha; Cozinhas domésticas; Lava-louças; Torneiras
de Cozinha; DIVISÓRIAS E TECTOS FALSOS: Divisórias; Paredes; Tectos falsos; ILUMINAÇÃO: Acessórios electrónicos para iluminação; Lâmpadas;
IMPERMEABILIZAÇÃO: Impermeabilização; ISOLAMENTO ACÚSTICO, TÉRMICO E ANTI-VIBRÁTICO: Acústica (tectos e paredes); Isolamento acústico,
térmico e anti-fogo; CAIXILHARIA JANELAS E PORTAS: Ferragens; TINTAS E VERNIZES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Materiais
para tratamento de superfícies; Primários; Produtos para limpeza e protecção de superfícies; Tintas; PAVIMENTOS: Argamassas Cimentícias; Massa
de Regularização; Pavimentos antiderrapantes; Pavimentos cerâmicos; Pedra; REVESTIMENTOS: Massas para estucar; Revestimentos cerâmicos;
RUÍDO: Acondicionamento acústico; REDES DE ÁGUA, GÁS, SANEAMENTO E ESGOTOS: Acessórios para saneamento básico; VIDRO: Vidros.
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Aveiro
Gabinete Projectista
SU M MARY
Rua do Monte Cativo, nº 258, R/Ch
4050-399 PORTO
Telefone +351 220 731 376
E-mail info@summary.pt
Contacto Arq. Samuel Gonçalves

Refª 37068/Data 28-03-2020

CVN
■ Local da obra
Vila Nova - Concelho de Arouca - Distrito de Aveiro
■ Fase de estudo
Projecto de Execução
■ Valor estimado (euros)
sem estimativa
■ Data prevista de início da obra
2020
■ Características
Área de terreno: .187 m2; Área de implantação: . 82 m2; Área de construção: .109 m2;
Área de habitação: . 91 m2; Área de estacionamento: .18 m2; Pisos acima do solo: 2;
Fogos: 1; Estacionamentos: 1

Descrição do projecto

CVN é um projeto de habitação unifamiliar localizado em Vila Nova, Arouca. O programa requerido e as premissas para a elaboração do projeto
foram, desde o início, bastante claros - contruir uma casa de um quarto, sala e cozinha da forma menos dispondiosa e mais simples possível.
O terreno para implantação localiza-se num aglomerado urbano de baixa densidade, predominantemente habitacional, caracterizado por pequenas
construções dispersas e heterogéneas, dispostas à margem de vias de circulação de perfil estreito e desenho sinuoso. O terreno de implantação da
casa confronta com dois edifícios de formas, alinhamentos e cérceas distintas.
A inserção do novo edifício neste meio, de certa forma intrincado e irregular na sua estrutura e aparência, pretende unificar as partes fragmentadas,
não atuando de forma impositiva na envolvente e na paisagem, quase como se sempre houvesse feito parte daquele cenário. Pretende-se que
mantenha uma certa simplicidade, abstração e anonimato.
O volume proposto segue os alinhamentos dados pelos volumes vizinhos, afastando-se da via pública e assim criando um espaço de transição com
a esfera privada e o ponto de entrada - único vão dessa fachada que se pretende quase ‘cega’. Nesse espaço, um alpendre ‘solta-se’ da fachada
principal, cobrindo o acesso ao interior e relacionando o volume da casa com o edifício vizinho e o alinhamento da rua.
No piso térreo situam-se os espaços de caráter social – sala e cozinha - bem como uma instalação sanitária e lavandaria. No piso superior, localizase o quarto (suíte).
Numa busca de maior privacidade, todos estes espaços se voltam para a fachada tardoz, relacionando-se com o jardim no interior do quarteirão e
fechando-se para a via pública, resguardando-se assim de sons e de vistas intrusivos. Os vãos estreitos e altos voltam-se a sudeste, tirando ainda
proveito de uma boa exposição solar.
Propõe-se um sistema construtivo simples e de rápida execução. Paredes de alvenaria de betão ao nível do piso térreo, coroadas por uma viga de
betão, encerram o perímetro trapezoidal da casa e sustentam pilares de madeira, conformando as paredes do piso superior e apoiando a estrutura
da cobertura, de vigas transversais de madeira.
Ao esqueleto simples sobrepõe-se, em todas as faces, um revestimento com painéis sanduíche com núcleo em lã de rocha, com acabamento em
chapa ondulada de cor cinza no exterior. As características do painel sanduíche oferecem conforto térmico e acústico, bem como elevada segurança
contra incêndios. Por ser um material de simples e rápida aplicação, sendo fixo através de parafusos às superfícies que cobre, permite ainda uma
aceleração do processo construtivo – resolvendo em simultâneo questões de isolamento, revestimento e acabamento.
A folha metálica que constitui a face exterior do painel remete, ainda, para a chapa de zinco ondulada que se encontra frequentemente nas
construções tradicionais daquela área – aliando aos benefícios da sua aplicação a aparência de um material comum, habitual.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Caixas de Correio; Espaços Verdes; Pavimentos Anti-derrapante; Vedações de Segurança; AGENTES
DE FIXAÇÃO E UNIÃO: Argamassas Cimentícias; Cimento Cola; Mastiques - Cola e Veda; Produtos de fixação; ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e
Sistemas; AUDIOVISUAL - SOM E IMAGEM: Ited - instalações de telecomunicações em edifícios; CASAS DE BANHO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:
Acessórios de casa de banho; Autoclismos; Banheiras; Chuveiros; Louças sanitárias; Torneiras de Casa de Banho; COZINHAS E EQUIPAMENTOS:
Acessórios para cozinha; Cozinhas domésticas; Lava-louças; Torneiras de Cozinha; DIVISÓRIAS E TECTOS FALSOS: Paredes; ILUMINAÇÃO: Acessórios
electrónicos para iluminação; ESTRUTURAS E COFRAGENS: Estrutura de betão; Estruturas de madeira; FACHADAS: Alvenaria; Blocos de betão;
IMPERMEABILIZAÇÃO: Impermeabilização; ISOLAMENTO ACÚSTICO, TÉRMICO E ANTI-VIBRÁTICO: Acústica (tectos e paredes); Isolamento acústico,
térmico e anti-fogo; Lã mineral de rocha; TINTAS E VERNIZES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Primários; Tintas.
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Refª 37059/Data 09-03-2020

Braga

Habitação unifamiliar

Gabinete Projectista
P EREI R A DE M AGALHÃES - ARQ UI TECT URA
E DESI G N UN I P., LDA.
Rua Dr. Ângelo A. Vidal Pinheiro, 275
4765-100 DELÃES
Telefone 252083903
Telemóvel 914 543 886
Fax 252907910
E-mail pereirademagalhaes@sapo.pt
Contacto Arq. Armindo Pereira de Magalhães

■ Local da obra
Lugars de Anjos-Bouça de Anjos - Santa Maria Oliveira
- Concelho de Vila Nova de Famalicão - Distrito de Braga
■ Fase de estudo
Anteprojecto
■ Valor estimado (euros)
sem estimativa
■ Data prevista de início da obra
2020
■ Características
Área de terreno: .732 m2; Área de implantação: .190 m2; Área de construção: .249 m2;
Área de habitação: .103 m2; Pisos acima do solo: 1; Caves: 1; Fogos: 1;
Estacionamentos: 1

Descrição do projecto

O terreno no qual vamos intervir, tem uma forma regular, confronta a sul com a Avenida Humberto Delgado e a este com a rua dos Anjos, é um gaveto.
A grande particularidade deste é ter uma cota relativamente á rua elevada cerca de 7 m, em relação aos vizinhos norte e oeste tem a mesma cota.
A nossa proposta consiste em construir uma habitação tipo T3 com garagem em cave, piscina e muros. A habitação desenvolve-se essencialmente
num piso, piso 1. O átrio que faz a ligação entre a rua e garagem desenvolve-se no piso 0.
A implantação tem a forma de um trapézio e um rectângulo que formam entre si um ângulo pouco inferior a 180 graus. Cada volume tem uma função,
um espaço social (entrada, cozinha e sala), o outro mais íntimo (quartos e instalações sanitárias). Passamos de um espaço a outro de através de um
percurso linear.
O forma do edifício está em função do lote de terreno, da envolvente e da orientação solar. Assim ‘encostamos o edifício o mais possível a norte
deixando o espaço de logradouro liberto onde temos a melhor exposição solar e melhor vista. Como já referimos temos uma cota (de 7m em relação
á rua) á qual vamos retirar cerca de 3m para que o edifício possa ser acessível. Ficamos assim com um logradouro privilegiado relativamente ás ‘vistas’
assim como exposição solar. A norte mantemos o terreno natural ficando ao edifício aí ‘encostado’ e em continuo com o terreno. A abertura de vãos
é feita essencial a sul, pela exposição solar e pelas ‘vistas’. Para proteger a exposição solar do verão o envidraçado ‘recua’ 1.2m deixando assim entrar
o sol no inverno, temos ainda sobre os envidraçados estores que vão proteger o excesso de luz e proteção térmica.
A entrada a nascente é marcada pelo corpo em balanço.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Caixas de Correio; Corrimões e Gradeamentos Decorativos; Pavimentos Anti-derrapante; Pedras
Naturais; Portões de Segurança; Vedações de Segurança; AGENTES DE FIXAÇÃO E UNIÃO: Argamassas Cimentícias; Cimento Cola; Produtos de
fixação; ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e Sistemas; APARELHAGEM E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS : Cabos eléctricos; Caixas
de derivação; Quadros eléctricos; AUDIOVISUAL - SOM E IMAGEM: Ited - instalações de telecomunicações em edifícios; CASAS DE BANHO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS: Acessórios de casa de banho; Banheiras; Bases de duche; Chuveiros; Louças sanitárias; Torneiras de Casa de Banho;
COBERTURAS: Plana; COZINHAS E EQUIPAMENTOS: Acessórios para cozinha; Cozinhas domésticas; Lava-louças; Revestimento Cerâmico.
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Braga
Gabinete Projectista
AZ ERO MAI S® - ARQU IT ETUR A E DESI G N
Rua Estrada Nacional, 1898
4740-694 BARQUEIROS
Telefone +351 253 087 759
Telemóvel +351 919 120 612
E-mail torres@azeromais.com
Contacto Arq. João Torres

Refª 37067/Data 28-03-2020

Construção de Moradia
■ Local da obra
Barqueiros - Concelho de Barcelos - Distrito de Braga
■ Fase de estudo
Anteprojecto
■ Valor estimado (euros)
sem estimativa
■ Data prevista de início da obra
2020
■ Características
Área de terreno: .580 m2; Área de implantação: .196 m2; Área de habitação: .276 m2;
Área de estacionamento: . 39 m2; Pisos acima do solo: 1; Fogos: 1; Estacionamentos: 2

Descrição do projecto

O requerente possui um prédio, no qual pretende construção de um edifício destinado a habitação unifamiliar, nos moldes que a seguir se explicitam.
LOCALIZAÇÃO
O edifício cuja construção se propõe, situa-se na freguesia de Barqueiros, concelho de Barcelos, distrito de Braga. Encontra-se inserido num
aglomerado que se vai consolidando ao longo da via pública existente, com acesso pelo mesmo.
CARACTERÍSTICAS DA ENVOLVENTE
A envolvente é caracterizada por um conjunto de construções mais ou menos inter-relacionadas, nascidas ao longo das vias de comunicação que
funcionam como fator de crescimento do aglomerado, que se vai tornando gradualmente mais denso. As ténues pressões de ocupação dos terrenos
disponíveis para construção, revelam uma tendência de colmatação dos espaços intersticiais, numa consolidação do aglomerado existente. As
alterações propostas tiveram em atenção a envolvente já descrita, no que diz respeito à altimetria das fachadas existentes, propondo-se uma natural
integração do edifício, destacando-se do conjunto arquitetónico existente sem ‘ferir’ a malha urbana que se adensa gradualmente.
PROGRAMA FUNCIONAL
A organização espacial do edifício resulta da criação de espaços funcionais que se coadunem simultaneamente com a pretensão do requerente e a
qualidade estética do edifício existente relativamente à sua envolvente. O edifício desenvolver-se-á apenas em r/chão destinado a habitação. A
moradia será constituída por átrio, sala comum e cozinha, lavandaria, quarto de banho de banho que servirá a zona social e dois quartos na zona
privada e terá ainda um quarto principal em espaço suite.
ESTACIONAMENTO
Existe no interior do lote, espaço para 2 lugares (cobertos) privados para estacionamento.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Caixas de Correio; Espaços Verdes; Pavimentos Anti-derrapante; Portões de Segurança; Vedações de
Segurança; AGENTES DE FIXAÇÃO E UNIÃO: Argamassas Cimentícias; Cimento Cola; Produtos de fixação; ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e
Sistemas; APARELHAGEM E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS : Cabos eléctricos; Caixas de derivação; Interruptores diferenciais;
Quadros eléctricos; AUDIOVISUAL - SOM E IMAGEM: Ited - instalações de telecomunicações em edifícios; CASAS DE BANHO - ACESSÓRIOS E
EQUIPAMENTOS: Acessórios de casa de banho; Autoclismos; Banheiras; Chuveiros; Conjuntos de wc; Louças sanitárias; Torneiras de Casa de Banho;
COBERTURAS: Plana; COZINHAS E EQUIPAMENTOS: Acessórios para cozinha; Cozinhas domésticas; Lava-louças; Revestimento Cerâmico; Torneiras
de Cozinha; DIVISÓRIAS E TECTOS FALSOS: Paredes; ILUMINAÇÃO: Acessórios electrónicos para iluminação; IMPERMEABILIZAÇÃO:
Impermeabilização; ISOLAMENTO ACÚSTICO, TÉRMICO E ANTI-VIBRÁTICO: Acústica (tectos e paredes); Isolamento acústico, térmico e anti-fogo.
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Refª 37065/Data 27-03-2020

Porto

Habitação Unifamiliar

Gabinete Projectista
BÁRBARA VI ANA OLIVE I RA – ARQ UI TETU RA
U NI P ESSOAL LDA
Rua Costa Cabral nº279 2ºE - 4200-220 PORTO
Telemóvel +351 931 838 262
E-mail arq.barbaravianaoliveira@gmail.com
Contacto Arq. Bárbara Oliveira

■ Local da obra
Entrecancelas - Concelho de Gondomar - Distrito de Porto
■ Fase de estudo
Anteprojecto
■ Valor estimado (euros)
200000
■ Data prevista de início da obra
Setembro 2020
■ Características
Fogos: 1

Descrição do projecto

Situado no loteamento de Lugar de Entrecancelas, o lote 23 apresenta uma desafogada vista sobre a cidade do Porto. Inserido num conjunto
habitacional de habitações unifamiliares geminadas modernas ou em fase de construção, o desafio era projetar uma habitação que se enquadrasse
neste contexto.
Seguindo os alinhamentos, cérceas e áreas pré-estabelecidas pelo alvará de loteamento, o nosso projeto define-se numa habitação unifamiliar v4
de três frentes, dois pisos, com um amplo jardim e anexo ao fundo do terreno.
Pretendia-se que a volumetria, cores e materiais exteriores fossem dispostos harmoniosamente para com eles próprios, bem como para com o
loteamento de casas contemporâneas que vai sendo erigido ao longo do arruamento. Vagueamos assim entre dois tons apenas, o branco e o castanho
– que está presente em todas as caixilharias e pontuais revestimentos exteriores de fachada. Também no interior procuramos manter a coesão, onde
todo o pavimento, à exceção das casas de banho das suites, será em madeira.
A entrada na casa realiza-se através de um átrio exterior coberto que acolhe e protege a chegada à habitação. A parede de entrada é composta um
generoso envidraçado a poente, iluminando os espaços de distribuição interiores (correr de distribuição do rés-do-chão, garrafeira, escadas de
acesso ao piso superior, corredor de acesso aos quartos). O hall de entrada é o espaço que organiza e distribui as diferentes zonas da casa (zona
privada, zona social), dando acesso direto às escadas de ligação ao piso 1, bem como às funções dispostas no piso 0. No percurso entre o hall de
entrada e a zona social define-se um apainelado que oculta um armário de apoio ao hall de entrada, uma suite, a casa de banho de serviço e um
armário de arrumação para a cozinha.
As escadas deveriam ser um ponto de conexão entre os pisos, sendo traçadas o mais aberto possível, deixando livre um espaço central de pé-direito
duplo. A parte inferior das escadas é destinada a albergar um espaço de garrafeira encerrada por uma caixa de vidro.
Um amplo open space exposto a nascente, para o jardim das traseiras define toda a zona social – sala de estar, sala de jantar e cozinha. A cozinha
separa-se e interliga-se da restante área comum por uma generosa ilha central em mármore preto. Tem acesso direto ao exterior por uma porta de
vidro voltada a sul, que permite ao espaço social ter iluminação direta grande parte do dia. Entre o jardim e o interior da habitação define-se uma
zona intermédia de estar exterior (deck), prolongando a zona de convívio para o exterior. Ao fundo, define-se um anexo de apoio à habitação, que
contempla uma garagem para dois carros e a lavandaria.
No piso superior as três suites organizam-se a partir de um hall de distribuição iluminado por um vão envidraçado a poente, que dá acesso a uma
varanda exterior por cima do átrio de entrada. A suite central define-se como quarto principal da habitação, tendo a zona de dormir acesso direto
a uma varanda voltada a poente, um generoso closet e casa de banho.

Materiais/Equipamentos/Produtos

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Caixas de Correio; Espaços Verdes; Pavimentos Anti-derrapante; AGENTES DE FIXAÇÃO E UNIÃO:
Argamassas Cimentícias; Cimento Cola; Mastiques - Cola e Veda; Produtos de fixação; ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e Sistemas; APARELHAGEM
E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS : Cabos eléctricos; Interruptores diferenciais; Quadros eléctricos; AUDIOVISUAL - SOM E IMAGEM:
Ited - instalações de telecomunicações em edifícios; CASAS DE BANHO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS: Acessórios de casa de banho; Autoclismos;
Banheiras; Chuveiros; Louças sanitárias; Toalheiros; Torneiras de Casa de Banho; COZINHAS E EQUIPAMENTOS: Acessórios para cozinha; Cozinhas
domésticas; Lava-louças; Pedra Natural; Torneiras de Cozinha; DIVISÓRIAS E TECTOS FALSOS: Paredes; Tectos falsos; ILUMINAÇÃO: Acessórios
electrónicos para iluminação; IMPERMEABILIZAÇÃO: Impermeabilização; ISOLAMENTO ACÚSTICO, TÉRMICO E ANTI-VIBRÁTICO: Acústica (tectos e
paredes); CAIXILHARIA JANELAS E PORTAS: Ferragens; Madeira / alumínio; Roupeiros; TINTAS E VERNIZES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO: Primários; Tintas; PAVIMENTOS: Massa de Regularização; Pavimentos antiderrapantes; Pavimentos cerâmicos; Pavimentos deck;
RUÍDO: Acondicionamento acústico; REDES DE ÁGUA, GÁS, SANEAMENTO E ESGOTOS: Acessórios para saneamento básico.
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