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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este projecto visa uma tentativa de contornar um aspecto negativo na nossa 

sociedade que se tem vindo a repetir e a acentuar cada vez mais que é a colocação 

do idoso como pessoa que unicamente dá trabalho e ao qual poucas ou nenhumas 

oportunidades de concretização e auto-aprendizagem são colocadas. 

Em várias eras, tempos e sociedades o idoso fora visto como exemplo a seguir, 

exemplo de sabedoria, vivencia e respeito. Esta proposta visa integrar estes 

pensamentos antigos e correctos no âmbito dos nossos tempos e da nossa 

sociedade de uma forma sustentável, ecológica e, acima de tudo, humana. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

 
 
This project aims to attempt to circumvent a negative aspect in our society that has 

been repeated and increasingly emphasize that is the placement of the elderly as a 

person that only provides work and for which few or no opportunities for achievement 

and self-learning are raised.   

  

In various ages, times and societies outside the elderly seen as the following 

example, example of wisdom, experience and respect. This proposal aims to 

integrate these old thoughts and right under our times and our society in a 

sustainable, ecological and, above all, human. 
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OBJECTIVO: 

                                      Desenvolver um trabalho descritivo que evidencie 
os problemas verificáveis em vários espaços sociais que, como abrigo de 
pessoas mais fragilizadas, deveriam proporcionar segurança, conforto e 
comodidade. 

 

A vida, em qualquer faixa etária, é composta por objectivos e por 

necessidades. Quando uma pessoa não atinge as necessidades básicas com um 

mínimo grau de eficiência e qualidade, todas as outras vertentes estão 

condicionadas. 

O meu estudo está baseado principalmente nas possibilidades arquitectónicas 

(e humanísticas ) para atingir os diversos escalões da “Pirâmide de Maslow”. (fig. 1) 
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A interpretação da pirâmide proporciona a simplificação da sua teoria:  

Um ser humano tende a satisfazer as suas necessidades primárias (mais 

baixas na pirâmide), antes de procurar  as do mais alto nível. 

Por exemplo, uma pessoa não procura ver satisfeitas as suas necessidades 

de segurança (por exemplo, evitar os perigos do ambiente, fazer seguros de 

automóveis, por uma alarme em casa) se não tem cobertas as suas necessidades 

fisiológicas, como comida, bebida, ar, etc. 

 

 

 

Os degraus da pirâmide: 

Necessidades fisiológicas 

As necessidades fisiológicas são satisfeitas mediante comida, bebidas, 

sonho, refúgio, ar fresco, temperatura apropriada, etc…  

Se todas as necessidades humanas deixam de ser satisfeitas então as 

necessidades fisiológicas transformam-se na prioridade mais alta. Se oferecerem a 

um humano soluções para duas necessidades como a necessidade de amor e para 

a necessidade de fome, é mais provável que o humano escolha primeiro a segunda 

necessidade, (a de fome). Como resultado, todos os outros desejos e capacidades 

passam a um plano secundário. 
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Necessidades de segurança 

Quando as necessidades fisiológicas são satisfeitas então o ser humano pode 

dar atenção ás necessidades de segurança. A segurança transforma-se no objectivo 

de principal prioridade sobre outros. Uma sociedade tende a proporcionar esta 

segurança aos seus membros. Inclusive um extracto social, uma faixa etária, um 

grupo, uma família.  Exemplos recentes dessa perda de segurança incluem a 

Somália e o Afeganistão onde a necessidade de segurança ultrapassa a 

necessidade de satisfação fácil das necessidades fisiológicas, como passaram por 

exemplo, os residentes do Kosovo, que escolheram deixar uma área insegura para 

se deslocarem para uma área segura, contando com o risco de ter maiores 

dificuldades para obter comida. Em caso de perigo agudo a segurança passa a 

frente das necessidades fisiológicas. 

 

 

Necessidades de amor, Necessidades sociais 

Devemos ressaltar que não é possível fazer equivaler o sexo com o amor. 

Mesmo que o sexo se possa expressar como parte integramente do amor mas, 

neste caso,  a sexualidade pode em momentos ser considerada só na sua base 

fisiológica. 

 

Aqui, no nosso objecto de estudo, reside a “falta” de amor familiar e das 

pessoas envolventes. Também aqui a arquitectura deverá interferir. 
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Necessidades de estima, Necessidade de Ego 

Isto é referente à valorização de um mesmo outorgado por outras pessoas. 

Necessidades do ser, Necessidades de Auto-estima 

É a necessidade instintiva de um ser humano de fazer o máximo que pode 

dar de si, as suas habilidades únicas.  

Maslow descreve desta forma:  

“Um músico deve fazer música, um pintor, pintar, um poeta, escrever, se quer 

estar em paz consigo mesmo. Um homem (ou mulher) deve ser o que pode chegar a 

ser. Enquanto as anteriores necessidades podem ser completamente satisfeitas, 

esta necessidade é uma força impelente contínua.” 

Também aqui a arquitectura deverá ser geradora de espaços que possibilitem 

a criatividade e os meios para a sua expressão. 

 

 

 

 

Motivação 

Maslow oferece vários códigos no âmbito da motivação.  

Se quisermos motivar as pessoas que temos ao nosso ao redor devemos 

investigar que necessidades têm satisfeitas e tentar facilitar a consecução do degrau 

superior imediatamente. 
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ABORDAGEM AO SUJEITO: 

O idoso não é velho, mas sim uma pessoa vivida, com muita sabedoria e 

inteligência para lidar com os problemas do dia-a-dia. 

São pessoas que ao longo das suas vidas construíram e melhoraram a nossa 

sociedade para que hoje possamos desfrutar dos avanços conquistados.  

 

É um conceito de identidade demasiadamente complexo. Na verdade, a 

identidade é relacional, ou seja, a identidade constrói-se e reconstrói-se naquelas 

identidades já existentes, por isso elas são abertas a mudanças. Elas formam-se a 

partir de três questões principais:  

 

 

- A escolha de uma ocupação;  

- A adopção de valores os quais acreditar e 

viver 

- E o desenvolvimento de uma identidade 

sexual satisfatória. 
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ACTUALIDADE: 

No começo do século XXI, com a crescente globalização, as tecnologias 

disponíveis à população, possibilitaram melhor qualidade de vida para as pessoas 

de modo que essas foram envelhecendo de maneira mais segura e saudável. No 

âmbito de alcançar a velhice bem sucedida, as pessoas frequentemente planejam 

novas ocupações para suas vidas pós-aposentadoria. Essa nova busca proporciona 

uma transição para uma identidade diferente daquelas visadas há alguns anos atrás. 

Mas no nosso país, hoje em dia, vivemos um período de muitas conturbações. São 

vários os problemas económicos e sociais que envolvem os campos da saúde, 

mercado de trabalho e educacional.  

De entre todos esses problemas, a questão do idoso é de difícil solução, o 

qual vem sendo um grande desafio. 

O envelhecimento pode ser entendido como um processo múltiplo e complexo 

de contínuas mudanças ao longo do curso da vida, influenciado pela integração de 

factores sociais e comportamentais. A ideia pré-concebida sobre a velhice aponta 

para uma etapa da vida que pode ser caracterizada, entre outros aspectos, pela 

decadência física e ausência de papéis sociais. 

Muitas vezes o idoso é visto pela sociedade como um indivíduo “inútil” e “fraco” 

para compor a força de trabalho, que por valores sociais impedem a participação do 

mesmo em vários cenários da sociedade. 

Na nossa sociedade, ser velho significa na maioria das vezes estar excluído 

de vários lugares sociais. Um desses lugares densamente valorizado é aquele 

relativo ao mundo produtivo, o mundo do trabalho. 

A imagem que possuímos dos idosos vem mudando devido ao avanço das 

tecnologias na área da saúde proporcionando uma elevação da expectativa de vida, 

o “novo idoso” é influenciado por hábitos saudáveis. Não é apenas com a saúde 

física que o idoso do século XXI está mais cuidadoso. Ciente de que o corpo e a 

mente estão muitos associados, eles buscam manter ambos em actividade, como 

voltar a estudar, fazer cursos de informática, hidroginástica, teatro, jardinagem, etc. 
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Os chamados “programas para a Terceira Idade”, oferecem diferentes 

propostas para o lazer e ocupação do tempo livre, são espaços nos quais o convívio 

e a interacção com e entre os idosos permitem a construção de laços simbólicos de 

identificação, e onde é possível partilhar e negociar os significados da velhice, 

construindo novos modelos, paradigmas de envelhecimento e construção de novas 

identidades sociais. 

A identidade dos idosos constrói-se pela contraposição a identidades de 

jovens, como consequências,  têm também a contraposição das qualidades: 

actividade, força, memória, beleza, potência e produtividade como características 

típicas e geralmente imputadas aos jovens e as qualidades opostas a esta última, 

presentes nos idosos. 

O idoso é a fonte de sabedoria mais próxima de qualquer ser humano, com 

sua grande experiência de vida profissional, social, emocional, psicológica, 

comportamental possibilita aos mais jovens oportunidades de compartilhamento de 

saber com um nível considerável de qualidade de informação. 

A sabedoria do idoso foi adquirida ao longo de sua vida, passando por diversos 

momentos da vida onde os mais jovens não tiveram a oportunidade de viver até o 

momento, possibilitando orientar os mais jovens da melhor forma possível para que 

suas decisões possam ter um nível considerável de acerto, o idoso sempre está 

aberto a compartilhar informações de qualidade quando solicitado pelos mais jovens 

com grande entusiasmo. 

Com esta introdução o meu objectivo seria desenvolver o meu projecto final 

com três vertentes: 

* Os aspectos humanos (em decadência) 

* Os aspectos económicos (incontornáveis) 

* Os aspectos construtivos (a ser estudados e aplicados) 
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METODOLOGIA: 

Procuro através deste estudo, estudar metodologicamente o conceito do 

idoso, do habitar do idoso e da conjugação deste com os mais novos. Assim sendo 

terei de criar uma separação/evolução lógica. 

 

OS ASPECTOS ECONÓMICOS:  

A realidade não se descura do aspecto económico. Aliás este costuma ser o 

mais relevante para o avanço de qualquer projecto. Como não se pode contar com 

todos os apoios por parte do estado, igrejas e donativos, terá de se criar algo que 

tenha como fazer adquirir alguma sustentabilidade económica. 

Existem idosos que eles próprios e os familiares têm poder económico para 

poder pagar este género de serviço mas outros idosos são completamente deixados 

ao abandono. O interesse deste projecto é que existem serviços que são apenas 

para ser frequentados não tendo que ser exclusivos para os utentes “moradores” do 

espaço. Ou seja, essas cotas ou entradas seriam para pagar as instalações e 

serviços das pessoas residentes que não conseguiriam pagar sozinhas por si só. 

Por exemplo, as piscinas, os campos, o teatro, as cantinas, infantários, escolas… 

são serviços abertos a todos que em parte beneficiariam todo o núcleo económico. 

 

OS ASPECTOS HUMANOS:  

A intenção deste projecto/estudo será a de juntar os idosos com os jovens em 

espaços arquitectónicamente bem desenvolvidos e localizados. Muitas vezes estes 

sujeitos são inclusive avós e netos. Os avós sempre foram uma parte fundamental 

da educação (falando aqui por extrema experiencia própria), estando cada vez mais 

a ser postos de parte e “substituídos” por infantários, creches e amas (que não são 

de menor importância, apenas diferentes). A intenção seria juntar de tudo um pouco. 

Porquê não haver a hipótese de almoçarem em conjunto? Idosos e Crianças. 

Porque não haver a hipótese de estudarem em conjunto? Os idosos iletrados são 

como as crianças em fase de aprendizagem. Porque não experimentarem em 
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conjunto? Uma aula de ciências pode muitas vezes ser demonstrada por uma 

pessoa com mais experiencia, por exemplo a jardinagem, o semear, o crescimento 

de uma planta. Até o chocar dos ovos têm a sua ciência e o idoso sabe-a. Não 

cientificamente mas experiencialmente sim de certeza. E de uma coisa todos 

sabemos, eles gostam de demonstrar e as crianças gostam de ouvir. 
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LOCALIZAÇÃO DA PROPOSTA: 

 

Fig.2  

Rua Frei Heitor Pinto / Rua Conde da Covilhã - Covilhã 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 

 

                                                         MOTIVO da LOCALIZAÇÃO: 

Considerei ser um local adequado devido substancialmente aos seguintes 

factores: 

È um local que une o descanso (isolamento), com a actividade e movimento, 

isto devido a: 

Ser um local que havia sido considerado em tempos o centro da Covilhã. 

Onde ainda existe um jardim público, pequenas lojas, cafés, mercearias, escolas, 

comércio no geral.  O idoso muitas vezes sente-se como um fardo, mas, como 

podemos verificar, cada vez mais a esperança média de vida cresce, e muitas vezes 

um idoso com 60 ou 70 anos não está de todo incapacitado. O isolamento total não 

beneficia em nada a componente psíquica de um idoso. Aliás, a depressão, o 

sentimento de exclusão prejudica ainda mais a saúde emocial (e consequente 

degradação física) de um idoso.  

Este local possui muitos factores de “vida”. 

Som, Vida, Movimento. 
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Alguns pontos de interesse que considero são por exemplo: 

 

O Palacete do Jardim - 

Arquitectura Civil / Palacete 

Covilhã (Conceição)  

“Projectado pelo arquitecto Ernesto 

Korrodi (SIMÕES, 1994, p. 47), na 

década de 20 do século XX, o Palacete 

Jardim é considerado o exemplar 

arquitectónico de Arte Nova mais 

"característico" da Covilhã.   

Mandado edificar por José Maria Bouhon, proprietário da Fábrica do Sineiro (Idem, 

ibidem), o palacete está implantado numa das zonas nobres da cidade. Possui 

planta rectangular, marcada pela disposição de alpendres e varandas salientes.  

No seu conjunto, destaca-se a harmoniosa mistura de materiais, como o granito, 

azulejo, mármore e ferro. Dividindo-se em dois pisos, o palacete apresenta na 

fachada principal um alpendre e várias janelas de diferentes molduras.  

Em todas as restantes fachadas foram edificadas varandas de secção semi-circular, 

suportadas por colunas duplas, sendo algumas decoradas com azulejos e guardas 

de ferro forjado. Superiormente, o edifício é rematado por friso de azulejos pretos e 

amarelos.  

No interior destacam-se os salões nobres, decorados ao gosto Arte Nova, a 

escadaria e o átrio principal, cujo tecto apresenta uma inscrição em latim alusiva ao 

ano de edificação da casa.  

 

 
C. O.”Instituto Português do Património Arquitectónico – IPPAR 

http://www.ippar.pt/pls/dippar/pat_pesq_detalhe?code_pass=155645 
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“ Construção de grande qualidade estética e bastante original, aliando as 

novas tecnologias e as novas matérias, aos materiais tradicionais da época.  

Demonstra uma inspiração naturalista e orgânica, rica em elementos decorativos, 

reduzidos ao mínimo, assumindo a linha como elemento determinante na concepção 

do edifício. Opondo as superfícies curvas às rectilíneas, o ferro ao vidro, os silhares 

de granito e ladrilhos aos azulejos, verificando-se um entendimento total das formas 

e materiais.O interior, todo ele respeita a composição, sendo bastante harmonioso e 

orgânico, mantendo a mesma linha e o mesmo tipo de decoração do exterior. 

Este Palacete é sem dúvida a expressão de um gosto internacionalizado, bastante 

funcional e com algumas influências da típica "Casa Portuguesa". “ 

Município da Cultura – Câmara Municipal da Covilhã 

http://www.cm-covilha.pt/simples/?f=4739 

 

Igreja de S. Francisco 

Conceição - Covilhã 

“É a primeira freguesia da cidade 

da Covilhã, das quatro que a constituem. 

Foi criada através de decreto de 19 de 

Fevereiro de 1851, inicialmente com o 

nome de São Francisco e 

posteriormente de Conceição da 

Covilhã. A sua história, no entanto, está 

intimamente lidada à da cidade da 

Covilhã, tanto como a das outras 

freguesias, já que lhe pertenceu desde o 

início. 

A despeito de um povoamento inicial 

muito antigo, comprovado pelos diversos achados arqueológicos aqui encontrados, 

a cidade estava despovoada aquando da fundação da Nacionalidade. Foi D. Sancho 
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I, através da concessão de foral em 1184, que se preocupou pela primeira vez com 

o desenvolvimento da Covilhã. Uma tarefa conseguida com sucesso, porque as 

pessoas começaram a afluir a uma povoação em crescimento. Em 1260 D. Afonso 

III instituía a primeira feira anual, que deveria ter a duração de oito dias. 

Após a conquista de Ceuta, a Covilhã foi concedida por D. João I ao Infante D. 

Henrique, como prémio por aquela vitória africana. Quando morreu, a vila passou 

para o Duque de Viseu e depois, com D. Manuel I, para a coroa. Em 1870, a Covilhã 

era elevada à categoria de cidade, fruto do crescimento até então alcançado. Nessa 

altura, já a freguesia da Conceição fora criada, chamava-se ainda São Francisco. 

Passavam a ser cinco as povoações constituintes da cidade, depois de terem 

chegado a ser treze. 

Em termos de património edificado, a freguesia da Conceição não é, porventura, tão 

rica como as outras povoações urbanas. No entanto, são de salientar alguns 

elementos de grande interesse histórico e artístico. 

No "Guia de Portugal", da Fundação Gulbenkian (cerca de 1940), é feita referência 

importante a esta freguesia e ao seu património: "Saindo da Praça do Município e 

pela rua Direita, que, como em todas as terras, é a mais torta rua da Covilhã, 

acabamos por desembocar no Jardim Público, a São Francisco, que foi a antiga 

cerca do convento deste nome. Deste convento, cuja fundação primitiva se sabe ter 

sido nos princípios do século XIII, só resta hoje a igreja, acabada nos fins do século 

XIV. Da sua primitiva traça gótica ficaram somente as paredes laterais, com seus 

dois portais em ogiva e o pórtico principal, encravado numa frontaria do século XIX, 

"estilo Junta de Freguesia", no dizer humorístico de Ramalho Ortigão. Nessas duas 

paredes primitivas foram rasgadas nos meados do século XVI duas belas capelas 

tumulares, com estátuas jacentes e abóbadas artesoadas. Os túmulos da capela da 

esquerda mostram indícios de primitivamente terem sido dourados, ao passo que 

toda a capela da direita apresenta vestígios de pintura a púrpura. São apreciáveis 

também nesta igreja a talha do altar-mor (século XVI) e uma imagem antiga do 

crucificado, de impressionante expressão. (...) 

O Jardim Público debruça-se sobre a ribeira da Carpinteira, que lá ao fundo corre 

pelo vale, sobre cuja escarpa, o parque se alteia, em alpendra. Deste florido 

miradouro, avista-se a parte setentrional da bacia do Zêzere; as vastas terras de 

Corges e de Caria; a mancha verde-escura da Serra de Crestados, onde floresceu 

outrora o Convento da Esperança; Belmonte, com o seu castelo solarengo onde 

perpassa ainda a glória de Pedro Álvares Cabral; o Teixoso, com a fama das sus 
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baetas e surrobecos; Aldeia do Carvalho, a florear dentre a verdura anegrada dos 

pinheiros, com a sua topografia de presépio e seus pastores destemidos". 

Em termos económicos, destaque em Conceição da Covilhã para a indústria dos 

lanifícios. Uma indústria que tem grandes tradições culturais na generalidade do 

concelho, e em especial na própria cidade-sede., que já durante o século XII viu D. 

Sancho I preocupar-se consigo e com o seu fabrico. O grande arranque deu-se, no 

entanto, com o Marquês de Pombal e as suas medidas de incremento 

manufactureiro, como refere Acúrsio das Neves: "Com o ano de 1770, começou um 

período ditoso de oito anos incompletos que foi o século de ouro da nossa indústria 

e principalmente das manufacturas de seda em Lisboa e na província; na Real 

Fábrica e nas dos particulares. Aumento da produção com proporcionado consumo, 

aperfeiçoamento de manufacturas, introdução de algumas que anteriormente se não 

fabricam, alterações importantes na economia interna da mesma fábrica". “ 

http://www.cm-covilha.pt/simples/?f=2409 

 

Escola de Música  

Covilhã 

“A Banda da Covilhã 

conta actualmente com cerca de 

25 Músicos, em que parte são 

alunos da Universidade da Beira 

Interior e da Escola Profissional 

de Artes da Covilhã - EPABI. A 

Escola de Música da Banda da 

Covilhã representa o futuro da Associação e como tal é o projecto ao qual é dada a 

maior atenção.   

         

O ensino da Música é uma aposta forte na formação e na criação de valores na 

construção de uma personalidade melhor. Está provado cientificamente de que a 

Música pode funcionar no desenvolvimento de valores como a amizade, 
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companheirismo, trabalho de equipa, desenvolvimento cerebral, na matemática e na 

cura de certas doenças (musicoterapia). “ 

http://bandadacovilha.weebly.com/banda---escola---muacutesicos---repertoacuterio.html 

 

Jardim Público 

Covilhã 

“ Foi construído no ano 

de 1908, nos antigos terrenos 

da cerca conventual do extinto 

convento de São Francisco. 

Foi autor do seu traçado João 

da Ascensão Loriga, também 

autor do projecto do belíssimo 

coreto que casava 

perfeitamente com a moldura 

que o envolvia. 

O Jardim Público foi, nos 

princípios do século, palco de espectáculos de beneficência, local das festas 

complementares da Feira de São Tiago e no seu coreto, até 1938, tocava todos os 

Domingos e Quintas-feiras da quadra estival, a banda do "21", sob a batuta de Costa 

Lança. 

O actual Jardim Público foi remodelado e inaugurado a 29 de Julho de 2001. 

Novas alamedas de onde desapareceu o alcatrão, maiores áreas verdes, passeios 

de madeira, uma ponte sobre o lago e um renovado espaço infantil são alguns dos 

muitos pontos atractivos que compõem este Jardim. Toda a área relvada está agora 

disponível para utilização. No pé de cada árvore foram instaladas pequenas fontes 

de luz, o que destaca o imenso verde que compõe este espaço. 

O responsável pelo projecto foi o Arquitecto Paisagista Luís Cabral.” 

http://www.cm-covilha.pt/simples/?f=2885 
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DESCRIÇÃO DAS TIPOLOGIAS: 
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TIPOLOGIA A 

 

 

Esta tipologia está projectada para responder à necessidade de um idoso , ou 

casal de idosos, querer habitar sozinho. 

Aqui a pessoa teria de ter condições físicas e psíquicas para o conseguir 

fazer, o que é extremamente habitual. Obviamente que para algumas actividades o 

idoso está condicionado nos seus fazeres, ou seja, actividades consideradas 

pesadas ou de risco, não seriam elaboradas pelo mesmo. 

 

Esta habitação seria de todo a mais cara monetariamente para habitar, 

simplesmente pelo facto de proporcionar individualidade e privacidade, mas, os seus 

habitantes teriam realmente de passar pela prova de condição física para o fazer. 

Todas as actividades referentes a tratar da roupa, das limpezas domésticas e da 

movimentação de móveis, seria efectuada por um funcionário do lar. 
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No projecto descrevo que existem esteticamente duas variações deste 

conceito: 

Uma que dispões apenas de janelas laterais dado estarem bem localizadas 

para uma recepção solar a sul.  

 

 

 

 

E outra que dispõe também de uma janela inclinada de tecto (dado que a 

recepção solar a sul não é das mais propicias. 

 

 

 

Definida esta variação entramos em alterações mais internas que apenas 

variam na localização das janelas e portas. Esta alteração só é efectuada 

dependendo da localização do módulo no terreno, respondendo a itens tais como: 

- Se está isolada ou se está geminada com outra estrutura. 

- Onde a via de circulação está situada. 

- E quais as divisórias onde a luz natural é mais propicia. 

Todas estas alterações podem ser visualizadas em desenho na página 2.6 e 

as características da sua escolha estão definidas na página 2.1 do projecto. 
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EXTERIOR: 

Compõe-se de painéis de extracto de fibras celulósicas impregnadas com 

resinas fenólicas termoplásticas compactadas por processo de alta pressão.  

É um material compacto, de alta densidade e estabilidade, não poroso e 

quimicamente inerte. Tem a superfície composta de papel decorativo, folhas de 

overlay impregnadas (quando o padrão for impresso) com resinas aminoplásticas e 

filme de protecção superficial UV.  

Resiste à acção do sol e de intempéries, bem como às variações de 

humidade do ar e oscilações de temperatura. - aplicado no formato "madeira" em  

painéis quadrados. 

 

 

Os vidros são duplos: o vidro protecção solar é  laminado no interior. Este 

vidro é duplo e é composto por um vidro interior laminado de 6 mm (3mm + 3mm), 

câmara de gás argon de 14 mm e vidro exterior reforçado de 4 mm. 

 

Cobertura viva, cobertura vegetal:  Consiste na aplicação e uso de vegetação 

sobre a cobertura de edificações com impermeabilização e drenagem adequadas, 

proporcionando melhorias nas condições de conforto termo-acústico e paisagismo. 

A vegetação que escolhi seria pertencente á família das Trepadeiras (plantas 

resistentes ao frio e de crescimento rápido e forte) 

 

Este sistema de cobertura viva teria um suporte metático para dar altura ás 

trepadeiras. Claro que possuir elementos vivos numa cobertura implica a sua 

correcta manutenção.  

Assim sendo, para efectuar a rega das mesmas em tempo de Verão, a 

estrutura metálica que sustenta e dá altura á trepadeira, tem incorporado em si um 
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sistema de rega (c) que é accionado através de uma 

torneira existente no exterior do módulo. 

Este mesmo cano exterior, seria parte 

integrante da escada (a) de acesso á cobertura. 

Unicamente a ser utilizada por um funcionário 

conforme fosse necessário de facto subir a uma das 

habitações para resolver algum problema técnico ou 

para remover ou tratar de algumas plantas. 

Este sistema seria efectuado com um módulo 

de encaixe que só um funcionário teria. (b) 

A escadaria existente no módulo só teria 

degraus depois de um metro de altura para que o 

idoso não tentasse subir para a cobertura. 
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INTERIOR: 

(segundo as plantas em desenho – capitulo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cozinha/sala: pequena cozinha com mesa para duas pessoas. 

Possui um lavatório, fogão de placa com forno e um pequeno frigorífico. 

Possui um pequeno cadeirão. 

A janela situa-se de frente para o zona de lavagem e preparação de 

alimentos. 

É de salientar que não existe a obrigação de cozinhar. O complexo 

tipologia B oferece um serviço de cantinas/refeitório e poder-se-á inclusive 

pedir essa mesma refeição entregue na habitação. 

As habitações que possuam janela no tecto, esta mesma será aberta por 

mecanismo electromecânico. 

Todo o pavimento é antiderrapante. 

 

Instalação Sanitária: preparada para mobilidade de uma pessoa em 

cadeira de rodas. 

Possui barras de apoio em todo o seu perímetro. 

Possui barras de apoio na sanita. 

Possui assento ergonómico na base de duche. 

O lavatório possui a altura adequada para pessoa numa cadeira de rodas 

aceder com facilidade. 



 
 

30 

A parede direccionada para a cozinha acercado 1,5m de altura é em tijolo 

vidro para dar alguma luminosidade ao espaço. 

Todo o pavimento é anti-derrapante. 

A porta tem largura de 1,00m na sua total abertura (são de correr).  

 

Corredor: Possui um armário espaçoso para guardar as roupas dos 

utentes e as roupas necessárias á casa como roupas de banho e roupas 

de quarto. 

Dividido em 4 partes, uma delas para serviços gerais da casa e os 

restantes 3 para os utentes. 

As portas são de correr para não interferir com a passagem de uma 

cadeira de rodas ou com qualquer eventualidade em caso de fuga contra 

incêndios.  

 

 

Quarto: Possui duas camas individuais 

para possibilitar a passagem de uma 

cadeira de rodas ou de uma maca entre 

elas. 

Ambas as camas podem ser unidas 

formando uma cama de casal.  

Possui duas mesas-de-cabeceira com 

candeeiro manual. 

Possui um cadeirão 

Toucador para guardar alguns acessórios e para outras actividades com0o 

escrita, leitura etc. 

Cadeira de Toucador 

 

 

Esta tipologia insere-se num conjunto de tipologias que forma um todo.  

O habitante desta moradia para além de ter de estar em forma física 

aceitável, teria de ter pagar mais que o utente que estaria no lar comum 

deste projecto. Numa forma de economicamente equilibrar os dois lados 

da balança.  
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Numa análise de preços que fiz constatei que, num lar com boas 

condições, a estadia de um idoso ficaria aproximadamente entre os 800 a 

1200€ mensais, tendo o próprio um custo diário de aproximadamente 12€ 

por dia (já incluídos nesta mensalidade). 

Mas, este preço implica a divisão de um quarto com pelo menos uma ou 

duas pessoas, chegando mesmo a existir casos de quatro pessoas no 

mesmo quarto. 

 

Esta tipologia, pelo seu conforto e nível de vida, teria de afluir para um 

preço variável entre os 1500€ mensais por indivíduo, tendo como condição 

que habitassem dois no mesmo espaço para que se retirassem 3000€ 

mensais de uma tipologia isolada. 

 

Para que serviria este género de regalia? 

 Sabendo que existem pessoas que prezam a sua qualidade de vida e 

estariam dispostas a pagar tais valores este valor iria compensar quem 

estaria no lar comum.  

 

Tendo em conta algumas pessoas com quem falei constatei podem existir 

vários casos tais como: 

 

 Idosos que sempre viveram com uma extrema qualidade de vida e que 

pretendem continuar assim, e que normalmente, quando chegam a 

uma certa idade, tomam a iniciativa de ir para um complexo de lar de 

idosos porque sabem que garantidamente têm uma assistência mais 

imediata sem causar algum género de transtorno a familiares. 

 

 Familiares (filhos), que sabem que os pais sempre viveram em 

contacto com a natureza e que impor-lhes morar dentro de um prédia 

iria ser como colocá-los numa prisão. Assim esta situação seria de todo 

diferente dado que o idoso na realidade tem a liberdade e inclusive os 

meios e funcionários para ajudar no transporte, caso queiram sair. 

Neste caso o que verifiquei é que com uma média de 4 filhos estas 

despesas seriam divididas pelos mesmos, mas que mesmo assim 

traria alguns problemas ao rendimento familiar. Mesmo assim 
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prefeririam esta mesma opção abdicando de algumas outras 

prioridades. 

 
 Idosos que sempre descontaram para um dia mais tarde vir a usufruir 

desta possibilidade. 

 
 

 

Estas situações de quem pode e quer pagar uma quantia de cerca de 

1500€ /pessoa daria a possibilidade de, no lar comum, o indivíduo que 

teria de pagar 1000€ pagar por exemplo 800€ numa tentativa de 

possibilitar as famílias que nunca poderiam pagar tanto. 

 

Esta seria uma das formas de estudar a componente económica como 

outras possibilidades que irei analisar.  

 

 

 
 

 

A tipologia seguinte será o complexo de aprendizagem e tempos livres. 
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TIPOLOGIA B 

 

 

 

 

 

Esta tipologia baseia-se numa caracterização mais arrojada, mais inovadora, mais 

moderna. 

Qual o efeito psicológico que tal situação pode provocar? 

Por exemplo, psicologicamente um idoso que saiba que está a usufruir de um 

espaço como este sente que está dentro do tempo, que acompanha a evolução, que 

consegue fazer isso e, que o faz. 

 

Este espaço está destinado a actividades como aprendizagem. Aulas, dança, teatro, 

leitura. 
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Este espaço seria destinado tanto a escolas como a utentes do exterior. Não se 

aplica a rigidez de ser um espaço fechado.  

Por exemplo, existem inúmeros idosos que não sabem ler. Poderiam existir aulas 

em comum, aprendizagens. 

E, numa vertente contrária, o próprio idoso poderia ser fonte de saber, por exemplo 

explicando as coisas que sabe fazer, as chamadas “artes”. 

 

A arte do ladrilho. A arte dos cestos de verga. A arte do barro. 

Numa forma generalizada de falar. 

Isto com o intuito de integração. 

 

 

 

 

EXTERIOR: 

O processo float possibilita a produção de chapas de vidro plano de grandes 

dimensões, com alta planicidade, livre de defeitos e sem distorção óptica. O uso de 

vidro em reformas possibilita incorporar os benefícios trazidos por novos produtos, 

como redução nos custos de energia.  

 

Pavimento Ecológico Permeável. Cria uma superfície densa, mas 

permeável, Deixa passar o ar e a água permitindo um solo saudável, reduz a vazão 

drenada superfícialmente, melhora a qualidade dos lençois de água subterraneos, é 

Inodoro e não libertar productos tóxicos para o solo, tem uma fácil aplicação e 

reparação, uma grande resistência às intempéries e de longa duração. é decorativo 

devido à  sua aparência natural dos Inertes de côres e formas diversas as opções de 

design abre-nos um vasto leque de aplicações não agredindo visualmente a 

paisagem e podendo ir ao encontro do envolvimento natural. 
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Passeio em réguas de madeira de Deck são assentes sobre uma estrutura 

de suporte, semelhante ao soalho. Devem ser deixadas juntas importantes entre as 

peças para permitir as dilatações.  

As réguas podem ser ranhuradas na face superior, para aumentar a 

aderência.Podem ainda ser aplicados diversos produtos de tratamento de madeira 

de forma a evitar o seu envelhecimento. 

 

Estrutura metálica: permite com relativa esbelteza atingir grandes vãos e 

leveza, comparados com outros materiais. Consegue-se um trabalho rápido, limpo e 

que se adapta bem a qualquer situação. 

 

Relvado: Em zonas áridas ou frias como em quentes e secas, devem-se 

escolher espécies de grande resistência como são a Cynodon dactilon (Grama) de 

folhas pilosas no lado inferior e talos cobertos com escamas, capaz de viver sobre 

terrenos arenosos e pedregosos e a Panisserum Clandestinum (Grama grossa) de 

folha larga e fina ao tacto com uma cor verde pálido que sobrevive a climas secos e 

resiste a temperaturas muito baixas, após vários meses sem água é capaz de se 

regenerar . 
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INTERIOR: 

(segundo as plantas 

em desenho – capitulo 4) 

Possui parque de 

estacionamento subterrâneo. 

Acedido através de 

uma rampa e interiormente 

através de uma escadaria e 

de elevador. 

 

 

Rés-do-chão: 

a - hall de entrada: amplo e espaçoso 

 

b - hall de entrada coberto onde se desenvolvem as áreas a serem 

frequentadas e os devidos acessos. 
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c - Recepção aquando haja a existência de eventos/actividades. 

Por exemplo, quando alguma colectividade quisesse alugar o espaço, usá-lo, 

a própria instituição poderá receber alguns lucros com o mesmo alugar.  

Tudo isto serviria para atenuar mais umas vez as despesas de sustentação 

dos utentes. Por exemplo os próprios utentes poderiam fazer acções de formação, 

teatros, aulas, e numa sessão aberta ao público , serem cobrados bilhetes. 

 

d - Anfi-teatro que se desenvolve acompanhando o declive do terreno. 

Espaço adaptado para teatros ou outros eventos. Aqui o vidro interior  seria 

coberto, teria uma camada de protecção acústica. 

 

e - Sala de aulas (polivalente). Toda a estrutura teria película para protecção 

solar deixando-se apenas pequenas frestas para luz natural e alguns vãos que não 

causassem exposição solar directa. 

 

f - instalações sanitárias. 

 

g - Elevadores  

 

h – Escadaria 

 

i - Zona para arrumação de material necessário. Por exemplo cadeiras, 

material para teatros, material para manutenção etc. 

j - biblioteca dividida em dois patamares e com acesso a uma área  superior 

através de uma escadaria. 

 

k - Escadaria 
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1º andar: 

 

a - Zona de mesas/ estar : 

espaço para se tomar pequeno –

almoço ou lanche para os 

utilizadores do edifício. 

 

b - Bar/ balcão - zona de venda 

de produtos alimentares pré-

confeccionados,  pastelarias,  

bebidas e cafetarias.  

 

c - Dispensa de apoio ao bar 

 

d -Área com acesso por este piso e com acesso através de uma escadaria que 

nasce na biblioteca do piso inferior ficando toda essa área com um pé direito amplo. 

Zona privada de leitura. 

 

e – Biblioteca 

 

f - Sala Polivalente para actividades como aulas, aprendizagem, apoio, conversação. 

 

g - Sala Polivalente para actividades como aulas, aprendizagem, apoio, 

conversação. 

 

 

 

Assim sendo todo este espaço pretende ser rentabilizado e usufruído pelos utentes. 
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TIPOLOGIA C 
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EXTERIOR: 

 

Esta tipologia pretende ocupar a implantação originária de um antigo edifício situado 

naquele local, uma antiga fábrica. 

Pretende-se inserir aqui todos os serviços necessários para manutenção, atenção e 

apoio. 

Este mesmo edifício teria duas fachadas em bloco granítico e duas em alvenaria 

rebocada a branco numa tentativa de conciliar as duas vertentes tornando o edifício 

mais leve. 

A cobertura existente é em telha mas neste caso seria substituída por uma cobertura 

viva que servisse como miradouro e esplanada. 

 

As janelas possuem um desenho direito e não são de abrir nem correr, são de 

inclinar para o exterior, sendo em metal a imitar a madeira de carvalho escuro. 

 

INTERIOR: 

(segundo as plantas em desenho – capitulo 3) 

Rés-do-chão: 

Possui uma piscina parcialmente coberta. 

Esta funcionalidade teria tal como a tipologia B, a vertente de poder ser rentabilizada 

para o publico exterior para com isso mais uma vez criar 

mais uma forma de subsistência para o todo. 

Esta mesma piscina possuiria um rodapé metálico no seu 

perímetro que permitisse posteriormente durante o 

inverno torna-la toda ela coberta.  

Assim não sendo a zona que tem a cobertura em 

alvenaria possui painéis elevatórios que mecanicamente 
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poderiam ser fechados tornando um quarto da piscina fechada. 

A piscina possui duas alturas diferentes, uma zona mais condicionada para a 

fisioterapia e a outra zona condicionada para o treino e manutenção. 

 

 

INTERIOR: 

(consoante as peças escritas do capitulo 4) 

Rés-do-chão: 

h - Hall principal do edifício 

 

i - Balneários masculinos 

 

j - Balneários femininos 

 

k - Paredes em tijolo de vidro para dar claridade às instalações sanitárias 

 

l - Monta-macas 

 

m - Elevador comum 

 

n - Escadarias 

 

o - Arrecadação 

 

p - Zona de ginástica / terapia: 

esta zona é a zona indicada para fazer ginástica de manutenção. Uma zona com 

claridade e amplitude. Aqui as aulas poderiam ser divididas em grupos de idosos, 

crianças e jovens mais uma vez tendo a possibilidade de reabilitar o espaço 

economicamente. 

  

q - Estrutura metálica envidraçada que permite com o seu deslizamento  

proporcionar uma àrea maior para ginástica e aulas. 
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1º Andar: 

 

a - Gradeamento de protecção da esplanada. 

A zona que serve de cobertura á piscina pode 

ser usada como esplanada proporcionando uma 

vista agradável sob o complexo. 

 

b - Esplanada de apoio às cantinas 

 

c - Zona envidraçada que permite visão para a piscina 

 

d – Cantinas: estas estão dispostas a todos os utentes do complexo, e tal, como  

outras vertentes que já analisámos , podem vir a ser rentabilizadas economicamente 

para beneficio do todo. 

 

e - Zona de passagem dos tabuleiros 

 

f - Vitrine de exposição dos alimentos confeccionados 

 

g – Cozinha: 

 

h - Camara frigorífica 

 

i - Dispensa 

 

j - Zona de lavagem das louças sujas 

 

k - Balneários Femininos 

 

l - Balneários Masculinos 

 

m - Arrumação 
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2º Andar: 

a – Recepção: 

zona de atendimento ao publico. Espaço 

acedido através da Rua mais elevada e no 

qual um futuro utente tem a 1ª impressão. 

 

b - Posto médico: 

Zona necessária para que em caso de alguma 

emergência ou uma causa menor , os utentes 

possam ter apoio imediato, daí  ter-se sempre 

pelo menos um enfermeiro de plantão. 

 

c - Zona de banho assistido para pessoas que não conseguem tratar-se sozinhas. 

Possui todo o equipamento necessário ao correcto e seguro uso. 

 

d - Quartos duplos com instalação sanitária adaptada a pessoas com mobilidade 

condicionada. 

As camas são individuais mas possibilitam a junção das mesmas em caso de ser um 

casal. Entre ambas existe o espaço suficiente para passagem de uma maca e 

cadeira de rodas. 

 

e - Zona de estar / lazer - zona ampla com boa iluminação e com televisão. Ponto 

comum de passagem para todos os serviços 

 

f – Arrumações 
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3º Andar 

 

a - Quarto do enfermeiro / responsável nocturno 

 

b - Lavandaria 

 

c - Zona de armazenamento de roupa e 

material  necessário para manutenção. Aqui 

está o equipamento para lavagem de roupa e 

secagem, assim como a zona de passar a ferro 

e armazenar. 

 

d- Sala de estar, sala de Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

4º Andar : Terraço 

 

a - Casa das máquinas - elevadores 

 

b - Secção de máquinas relativas a aspiração 

central e ventilação 

Divisória sem cobertura 

 

c- Secção para armazenamento de material: 

Bancos, mangueiras, guarda-soís, etc 

 

d- Banco delimitador da zona verde 

 

e- Zona verde 
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PORMENORIZAÇÃO TÉCNICA: 

 

Para manter a fachada linear, as janelas foram 

dispostas todas coordenadamente, mesmo que 

no interior existissem paredes que terminassem 

na mesma. Assim sendo, na junção parede-

vidro, do lado dos quartos , zonas privadas e 

consultório, ficaria uma cortina mecânica vertical 

ripada que se poderia ajustar consoante se 

quisesse. 

 

A zona envidraçada que apanhasse zonas de casas de banho, do 3ºandar para cima 

não sofreriam alterações nem necessitariam de protecção interior, do 2º andar para 

baixo seriam em vidro fosco. 

 

 

 

 

Paredes de Trombe: 

 

Em algumas situações, para 

poder manter a fachada e para 

que o espaço interior 

conseguisse ficar organizado 

correctamente, tive de aplicar as 

chamadas paredes de Trombe. 

 

“Trata-se do sistema composto 

por um vão devidamente 

orientado, no qual se coloca interiormente uma parede maciça de espessura variável 

entre os 10 e os 30 cm. A superfície exterior da parede é geralmente pintada de cor 

escura, aumentando assim a captação da radiação solar incidente. Cria-se assim um 

sistema, no qual predomina o efeito de estufa, atingindo-se temperaturas muito 

elevadas (30-60ºC) no espaço entre o vidro e a parede de armazenamento. Esta 

“energia” incidente pode ser transferida de imediato para o interior do espaço a 
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aquecer por intermédio da ventilação natural através dos orifícios existentes na 

parede. Se tal for a utilização pretendida, o espaço será aquecido por uma corrente 

de convecção natural entre o espaço interior e o espaço “estufa”. No entanto, desta 

forma, a maior parte da energia incidente é transferida e utilizada directamente, 

sendo que a energia acumulada na parede é reduzida.  

Outra estratégia possível com este tipo de sistema é o de poder ser utilizado na 

meia estação (primavera ou outono) para pré-aquecimento do ar exterior, 

necessitando para isso de um orifício entre o exterior e o espaço ”estufa”. “ 

 
                              http://arquitectura.pt/forum/f123/parede-de-trombe-10936.html 
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CONCLUSÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo este projecto foi desenvolvido para pretender demonstrar que actualmente se 

deve pensar nos projectos como forma de materializar o bem-estar da pessoa que 

nele vai residir e acima de tudo respeitar o ser vivo como ser que traz e que trouxe 

um contributo ao mundo, por maior ou menor que já tivesse sido. 

O papel da arquitectura é sobretudo humanístico, é um papel de junção de seres e 

personalidades no mesmo espaço. 
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