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ABSTRACT

The present dissertation intends to promote a reflection about housing for senior citizens, 
having as study object the development of a senior residence for the Town of Arrifana, county 
of Santa Maria da Feira.
Through the analysis of four structures presented by Philippe Dehan – linear, centripetal, 
closed and “Maisonnées” – and the understanding of the increasingly demanding needs of 
this population, we aim to create a system that is capable of answering these same require-
ments.
This way, the dissertation is based not in the evaluation of what will constitute the best struc-
ture, but in the contribution of each structure, allowing the creation of a theoretical basis able 
to sustain the design practice.
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RESUMO

A presente dissertação pretende incentivar uma reflexão acerca da habitação para a terceira 
idade, tendo como objecto de estudo o desenvolvimento de uma residência sénior para a Vila 
de Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira.
Através da análise de quatro estruturas expostas por Philippe Dehan – linear, centrípeta, 
fechada e “Maisonnées” – e do entendimento das necessidades desta população cada vez 
mais exigente, procura-se gerar um sistema capaz de responder a essas mesmas necessidades. 
Assim, a dissertação assenta não na avaliação daquela que constituirá a melhor estrutura, 
mas na recolha do contributo de cada uma para esta faixa etária, permitindo gerar uma base 
teórica que sustente a prática projectual. 
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INTRODUÇÃO

Consciente do envelhecimento da população enquanto uma das “maiores tendências de-
mográficas do século XXI”1, resultado, por um lado, do aumento da esperança média de vida 
e, por outro, da diminuição da taxa de natalidade, reflexo duma economia instável que gera 
incertezas quanto ao futuro, entende-se a pertinência do estudo de habitação destinada ao 
grupo de pessoas com idades iguais ou superiores a 65 anos.
A forma como estas pessoas são encaradas na sociedade constitui um factor determinante na 
definição de soluções arquitectónicas ao longo de diferentes épocas.
A consideração destes enquanto cidadãos capazes ganha, com o pós-guerra, uma nova di-
mensão ao longo da segunda metade do século XX e motiva uma forte transformação pro-
gramática neste tipo de edifícios. Apesar desta transformação que permitiu evoluir de estru-
turas de confinamento até verdadeiros complexos sociais, incluindo a introdução de novas 
funções relacionadas com uma população cada vez mais activa, existem quatro estruturas que 
surgem constantemente e que são, segundo Philippe Dehan2, as principais estruturas utiliza-
das neste tipo de programa.
Analisados os dados estatísticos relativos à população idosa na Vila de Arrifana, entende-se 
que existe um público para este tipo de programa, aferindo-se que existiam, em 2011, 438 
pessoas com idades superiores a 65 anos a viverem na companhia de outras dentro da mesma 
faixa etária enquanto 188 viviam sozinhas3.
Em conversa com o presidente da junta de freguesia Delfim Manuel Oliveira da Silva, per-
cebe-se a vontade da Junta de Freguesia de Arrifana em construir uma residência sénior 
num terreno designado como “Quinta do Bispo”, o que confirma a pertinência da temática 
abordada. 
Assim, procura-se o desenvolvimento de um projecto em contexto real que explore o contri-
buto das diferentes estruturas tentando tirar o máximo partido das mesmas.

1  Envelhecimento da população residente em Portugal e na União Europeia , Lisboa: Instituto Nacional de 
Estatística, Julho 2015 [https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_
boui=224679354&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt ]
2  DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: 
Le Moniteur, 1997. p.78
3  Informação retirada dos Censos 2011 [http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=censos2011_apresentacao&x-
pid=CENSOS]
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Estrutura/Metodologia

A forma como o idoso é encarado na sociedade e o conjunto de necessidades que este apresen-
ta constituem fatores que, não apresentando um carácter estático, implicam transformações 
quer nas formas de organização, quer a nível do próprio programa.
Entende-se que uma mesma estrutura pode dar origem a diferentes princípios de composição, 
mediante a relação que os diferentes componentes do programa estabelecem entre si e con-
soante a caracterização dos espaços.
Nesse sentido, a presente dissertação é composta por duas partes fundamentais.
Na primeira parte analisam-se as quatro estruturas, reunindo-se dentro de cada uma quatro 
exemplos que, apesar de seguirem uma mesma lógica de organização, apontam diferentes 
prioridades.
A segunda parte consiste no desenvolvimento de uma proposta de projecto que procura com-
plementar a base teórica, permitindo questionar todo o conjunto de relações que se verificam 
num programa desta complexidade e a tomada de decisões face diferentes condicionantes.
Pretende-se que o exercício prático reflicta a componente teórica desenvolvida, gerando uma 
estrutura que permita substituir a imagem denegrida do que representa uma residência sénior, 
por uma nova imagem voltada para a manutenção física, psicológica e para o encontro social.
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1.
 Da habitação para a terceira idade
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Fig.1 - Idosos a conviver [http://stopcancerportugal.com/2015/06/15/nao-perca-de-vista-os-bons-e-velhos-amigos/]
Fig.2 - Idosos a practicar exercicio [https://asiloirmaojoaquim.wordpress.com/]

Fig.1

Fig.2



17

                                       NUNO AGUIAR           HABITAÇÃO PARA A TERCEIRA IDADE.PROPOSTA PARA A VILA DE ARRIFANA

O processo de envelhecimento não afeta todos os indivíduos de igual modo, desempenhando 
o meio físico e social em que cada um se insere um papel fundamental no desenvolvimento 
das capacidades físicas e psicológicas.
Associadas a este processo, surgem as noções de perda de autonomia e de dependência. A 
primeira, “…designa a incapacidade de uma pessoa para fazer as atividades que regem a sua 
conduta e de avaliar os riscos de uma situação…”1 isto é, de tomar as suas próprias decisões.
A dependência é uma noção mais complexa, relacionada com as ações quotidianas. Do ponto 
de vista legislativo, “são dependentes as pessoas que necessitam de ajuda duma terceira pes-
soa para realizar as tarefas essenciais à sua existência ou duma vigilância constante em razão 
da alteração das suas faculdades intelectuais e/ou mentais.” 2. Ações como comer, deslocar-se 
ou tratar da sua higiene podem tornar-se verdadeiras dificuldades no dia-a-dia.
Insee divide as dependências em domésticas ou físicas sendo que os dependentes domésticos 
necessitam de ajuda para a realização de tarefas domésticas enquanto os dependentes físicos 
necessitam de ajuda nas tarefas mais básicas3.
Apesar das necessidades relacionadas com o deterioramento físico e psicológico serem um 
dos principais motivos para o recurso à instituição, importa entender que este grupo social 
não é um grupo estático, isto é, há uma evolução quer de mentalidade quer da forma como 
são encarados na sociedade, donde resultam novas necessidades. 
Nos últimos anos, “observa-se uma mudança drástica nas expectativas e exigências dos ido-
sos. Procuram uma nova filosofia, novas políticas que encorajem e suportem um envelhe-
cimento saudável”4. Conscientes de que o seu estilo de vida vai influenciar a sua saúde e 
qualidade de vida nos anos seguintes, “procuram cada vez menos cuidados de saúde, dando 
preferência a serviços que os ajudem a manter-se física e mentalmente ativos”5. Procuram 
retomar o controlo sobre as suas vidas procurando ajuda para se ajudarem a si próprios.

1 DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: Le 
Moniteur, 1997. p.20
2 DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: Le 
Moniteur, 1997. p.20
3 DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: Le 
Moniteur, 1997. p.20
4 FEDDERSON, Eckard; LUDTKE, Insa, Living for the Elderly: A Design Manual, Berlin: Christel Kapitzki, 
2009. p.26
5 FEDDERSON, Eckard; LUDTKE, Insa, Living for the Elderly: A Design Manual, Berlin: Christel Kapitzki, 
2009. p.26

1.1 O idoso
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1.2 As primeiras estruturas de acolhimento de idosos

“Hospital, hospício, hosteria y hotel son derivados de la palabra latina hospes, huésped.La 
pluralidade de palabras representan la gran cantidad de funciones del hospital medieval: hos-
pital, casa de caridad, asilo, orfanato, inclusa, casa de hospedaje para viajeros y peregrinos y 
casa para pobres.”1

Criados inicialmente para acolher os soldados feridos que regressavam das cruzadas, os hos-
pitais funcionavam até meados do século XVIII como estruturas de confinamento em que a 
assistência religiosa desempenhava o papel de agente cuidador, numa época em que os trata-
mentos passavam pelo acompanhamento espiritual e os médicos se reduziam a observadores, 
cabendo-lhes “apenas acompanhar, à cabeceira do paciente, a evolução do quadro patológico 
a partir de seus primeiros sinais, identificando o momento de intervir, que correspondia ao 
momento em que a crise se manifestava.”2

Os cuidados ficavam ao encargo das ordens, nomeadamente as ordens militares, sendo a 
primeira a ordem de San Juan de Jerusalém. Seguiram-se a ordem dos Templários e a dos 
Cavaleiros Teutónicos, sendo inclusive criadas novas ordens especialmente para serviços 
hospitalares como os Lazaretos para leprosos ou os Antonitas para doenças cutâneas.
Reflexo do princípio de cuidados relacionados com a religião e o espírito, ganha forma uma 
das primeiras tipologias hospitalares designada por “Grandes pavilhões”.
Estes edifícios, como o próprio nome indica, funcionam como um grande pavilhão onde se 
dispõem as camas dos pacientes, de maneira a que possam assistir a celebrações religiosas 
que ocorrem normalmente numa capela colocada no fim ou no meio do edifício. Alguns dos 
melhores representantes desta tipologia surgem em França destacando-se o hospital Angers 
fundado em 1153 e construído no final do século XII, hospital de Ourscamp, do princípio do 
século XIII e o hospital Tonnerre fundado em 1293. Este modelo é apenas enunciado por ser 
o primeiro edifício que acolhia, entre outros pacientes, a população idosa. A concepção de um 
espaço único destinado a acolher diferentes pessoas não responde às necessidades actuais de 
privacidade e demonstra o carácter do idoso enquanto mero paciente. 

1  PEVSNER, Nicolaus, Historia de las tipologias arquitectonicas, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p.165
2  DUARTE, Rui Barreiros, “Espaços de Saúde”. Arquitectura Ibérica, nº 28, “Saúde_Salude”. (Setembro 2008). 
p.20
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Fig.3

Fig.4

Fig.3 - Hospital Ourscamp, séc. XIII. [http://www.wikiwand.com/de/Infirmerie]
Fig.4 - Planta Hospital Ourscamp [http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Open+Ward+Concept]
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Fig.5

Fig.6

Fig.5 -  Planta Hospital em Tonnerre. [http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Open+Ward+Concept]
Fig.6 -  Interior do Hospital em Tonnerre. [http://riowang.blogspot.pt/2013/01/drawing-time-all-meridian-can-mea-
sure.html]
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2.
 Estrutura Linear
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Fig.7

Fig.8

Fig.7- Vista da galeria do Spangen Housing Complex, projecto de Michiel Brinkman, 1919-1921 
[http://www.deoudrotterdammer.nl/archief/dor/2012/week38_jaargang8/files/assets/basic-html/page15.html]
Fig.8 - Vista da galeria do Spangen Housing Complex, projecto de Michiel Brinkman, 1919-1921
[https://es.pinterest.com/pin/553239135450786113/]



25

                                       NUNO AGUIAR           HABITAÇÃO PARA A TERCEIRA IDADE.PROPOSTA PARA A VILA DE ARRIFANA

O esquema linear constitui uma organização segundo a qual as unidades residenciais se 
dispõem ao longo de um corredor ou galeria. “É o esquema tradicionalmente utilizado em 
França entre os anos 50 e 70”1 em que um corredor é colocado na fachada à semelhança dos 
hospícios dos séculos anteriores ou no centro do edifício, em que os quartos se desenvolvem 
de um e outro lado da circulação .
Esta racionalização da planta faz com que o corredor assuma um carácter estritamente fun-
cional, anónimo e muitas vezes carente de condições básicas como iluminação natural  que o 
tornam uma organização pouco desejável. Trata-se não de qualificar o espaço, mas de reduzir 
custos, numa organização em que o piso é maioritariamente ocupado por unidades habitacio-
nais e a circulação e áreas de interação entre apartamentos são reduzidos ao mínimo.
Os sociologistas cedo reconheceram o caráter estritamente funcional do corredor e, em 1960, 
Jane Jacobs defende que “os espaços de acesso e circulação poderiam servir como lugar de 
interação social”2. A rua por exemplo, “diferente do que planeia Le Corbusier e o urbanismo 
moderno, não é um mero vazio para a mobilidade. Esta é para Jacobs uma autêntica e com-
plexa instituição social onde desde crianças aprendemos a socializar e a construir comuni-
dade”3. 
Esta ideia de que as áreas de acesso e circulação podem dar forma a espaços de encontro 
social foi estabelecido em  projetos de habitação social reformista como o Spangen Housing 
Complex em Roterdão no século XX (ver fig. 7 e 8), em que largas galerias faziam a dis-
tribuição pelos diferentes apartamentos.
A nova abordagem ao corredor enquanto potenciador de novas relações sociais adquire ain-
da maior significado na habitação para a terceira idade, onde a critica de arquitetura parece 
ser consensual quanto à necessidade de repensar e adaptar a circulação às exigências deste 
programa. Apesar de parecer pertinente a supressão do corredor, permitindo-se o acesso aos 
espaços privados a partir de um espaço de estar comum, reconhecem-se qualidades neste 
elemento que merece atenção, pelo que se propõe que se proceda ao seu melhoramento.
Vitor Regnier e Philipe Dehan são alguns dos autores que dissertam sobre este assunto.
O primeiro autor defende que é necessário minimizar o impacto dos “longos, estreitos e 
escuros corredores”4, sendo que uma das formas mais simples de o fazer é transformá-lo 
mais numa zona de estar do que de passagem”. Nesse sentido, propõe que parte do corredor 
se transforme em sala de estar, fornecendo um espaço apropriado para que os residentes se 
encontrem. 

1  DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: 
Le Moniteur, 1997. p.78
2  EBNER, Peter; HERNMANN, Eva; HOLLBCHER, Roman; KUNLSCHER, Markus; WIETZORREK, Ulrike, 
Typology+. BAsel Boston Berlin, Birkhauser Verlag AG, 2010. p.20 
3  Informação retirada do site Archdaily [http://www.archdaily.com.br/br/786817/jane-jacobs-e-a-humanizacao-da-
cidade]
4  REGNIER, Victor, Design for assisted living: Guidelines for housing the physically and mentally frail, Nova 
Iorque: John Wiley & Sons, 2002. p. 71

2.1 Repensar a circulação
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Fig.9 - Mãe sentada no degrau de sua casa [https://yooniqimages.com/images/detail/102129348/Creative/an-elder-
ly-lady-in-her-carpet-slippers-sits-on-her-doorstep-watching-children-play-on-the-pavement-in-hulme-manchester-
photograph-by-shirley-baker]
Fig.10 - Vista do pórtico do De Overloop [https://analisecriticaarquitetura.files.wordpress.com/2015/06/b-new-
doc-2_9-2.jpg]

Fig.9

Fig.10
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Reconhecendo o problema da iluminação natural, defende a deslocação do corredor para a 
fachada, desenvolvendo-se os quartos apenas de um dos lados da circulação, o que permite 
uma extensão para o exterior que reduz a sensação de enclausuramento. Uma das funções que 
destaca prende-se com a oportunidade de percurso que oferece, constituindo um elemento 
convidativo à prática de exercício físico.
Philipe Dehan apresenta uma opinião semelhante, destacando a necessidade de evitar que o 
percurso se torne labiríntico, assim como a repetição monótona de portas, defendendo que 
estas se agrupem em número de duas ou mesmo quatro. 
Assumir o corredor enquanto espaço público implica uma colisão entre este e o espaço priva-
do do quarto, semelhante à encontrada na relação entre a estrada e a casa. A conexão e a 
transição entre estas áreas com diferentes graus de privacidade, dá origens aos espaços des-
ignados por Hertzberger como “In-Between”, espaço intermédios que estabelecem o diálogo 
entre os dois mundos. A analogia da criança proposta por este, esclarece este conceito:
“A criança sentada no degrau em frente a sua casa está suficientemente longe da sua mãe para 
se sentir independente, para sentir o entusiasmo e a aventura do desconhecido. Ainda assim, 
ao mesmo tempo, sente-se segura sabendo que a sua mãe está por perto. A criança sente-se ao 
mesmo tempo em casa e no mundo exterior”1.
Se considerarmos como sugere Hertzberger, que a habitação de terceira idade deve ser con-
cebida como uma cidade de pequena escala, o espaço entre o corredor enquanto rua e as 
unidades residenciais enquanto casas, se quisermos, o “degrau onde se senta a criança” , tor-
na-se mais do que um espaço de transição. Tratado corretamente, torna-se um sítio de estar, 
suficientemente privado para que não exista um sentimento de exposição, e suficientemente 
público para se dar uma sensação de pertença e de vida em comunidade.
No de Overloop por exemplo, esse espaço assume a forma de um pórtico onde se pode encon-
trar o vizinho, ou simplesmente fechar o guarda-chuva abrigado (ver fig.10). 
No entanto, e apesar da disponibilização de espaços que permitem o contacto entre estas duas 
realidades, a localização do corredor no edifício e a relação que este estabelece com o restan-
te programa é fundamental. Nesse sentido, analisam-se em seguida alguns casos concretos.

1  HERTZBERGER, Herman, Lições de arquitectura, S. Paulo: Martins Fontes, 1999. p.32
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Fig.11

Fig.12

Fig.11- Vista da galeria interna da Unidade de Habitação de Marselha, Le Corbusier, 1952
[http://www.flickriver.com/photos/london_from_the_rooftops/sets/72157604455402153/]
Fig.12- Vista da galeria interna do Cité Napoleon, Marie-Gabriel Veugny, 1849-1851 [http://www.carnetsdunefla-
neuse.fr/un-motel-americain-a-paris/]
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O corredor interior é o sistema tradicionalmente utilizado nos hospitais franceses dos anos 
70, caracterizados pela sua extrema racionalização, com quartos dispostos à esquerda e à di-
reita do corredor. Uma das principais características deste modelo é a ausência de iluminação 
natural que, ainda que funcione bem em obras como a unidade de habitação de Marselha de 
Le Corbusier (ver fig.11), onde a penumbra apela à reflexão e consequentemente ao silêncio, 
e onde a iluminação artificial se torna responsável pela caracterização desse espaço, não se 
adequa à habitação de pessoas idosas, onde a ausência da mesma dificulta a perceção e com-
preensão do espaço. 
Mantendo a rentabilidade que a localização de quartos de ambos os lados do corredor propor-
ciona, é interessante conceber o elemento de distribuição como acontece no Cité Napoleon 
em Paris (ver fig.12). Esta obra, “constitui uma das primeiras tentativas de chegar a uma 
solução para a distância entre a rua e a porta de entrada num edifício com múltiplos pisos”1. 
A galeria, ainda que coberta, é concebida como uma rua exterior, que se afasta do plano das 
entradas para garantir a privacidade da habitação e ao mesmo tempo deixar que a iluminação 
zenital alcance os pisos inferiores. Torna-se interessante pelas relações de vizinhança que es-
tabelece, pela possibilidade de estar à janela e ver quem passa, de conversar ocasionalmente, 
de assistir à vida exterior.
Outra solução, consiste em manter o corredor central, mas desenvolvendo de um dos lados 
programa de carácter público cujo limite entre este e a circulação pode ou não ser marcado 
fisicamente. No caso da habitação para a terceira, esses espaços podem dar lugar a espaços 
de estar que funcionem como extensão da circulação. Assim, fornece-se um espaço de estar 
animado pelo movimento e interação com quem passa.
De forma semelhante, os espaços podem alternar-se, confinando-se espaços de estar entre os 
volumes fechados dos quartos. 
Os projectos analisados em seguida mostram diferentes tratamentos da circulação aos quais 
correspondem caractéres muito distintos.

1  HERTZBERGER, Herman, Lições de arquitectura, S. Paulo: Martins Fontes, 1999. p.39

2.2 Corredor interior
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Arquitecto            NVO Arquitectos 
Ano                                           1992
Localização    Helsinquia, Finlândia
Cliente                Kiruvesi Kommun
Nº Pisos                                           1
Área               
Nº de quartos                               46 

Esta residência finlandesa localiza-se na margem Sul do lago Kiuruvesi, a apenas 500 metros 
da aldeia Kiuruvesi. Implantada no ponto mais alto do terreno, desenvolve-se sobretudo num 
piso, salvo no centro do edifício em que um piso superior acolhe funções de administração. 
A entrada faz-se ao centro do edifício num volume que reúne espaços coletivos destinados 
aos residentes mas também a indivíduos externos, assegurando além da função residencial a 
de centro de dia. Destes espaços destaca-se a biblioteca que, desenhada como um volume cer-
rado, permite a definição dos espaços de cafetaria, sala de refeições e jardim de Inverno em 
seu redor. À esquerda e direita do hall, presentes mas discretos, encontram-se respetivamente 
a administração e os espaços de serviço, com acesso directo à cozinha, lavandaria e cais de 
cargas e descargas. Ainda próximos do hall, podemos encontrar uma sala polivalente, saunas 
e sala de reeducação, destinada a atividades terapêuticas. 
No domínio privado, encontramos dois tipos de habitação. O primeiro, destinado a pessoas 
independentes, localiza-se na ala mais próxima da aldeia. Dez unidades residenciais, dis-
tribuídas ao longo duma circulação que funciona como espinha dorsal do projecto.
Apesar da cada unidade residencial retratar um princípio de independência e individualidade, 
esta ala conta ainda com duas salas de jantar comuns que promovem o encontro social.
O segundo tipo de habitação, destina-se a pessoas que por motivos físicos ou psicológicos ne-
cessitam de apoio constante. Na ala mais a Norte, distribuem-se perpendicularmente à galeria 
cinco “maisonnées”,  cada uma com um número de quartos que varia entre 5 e 7. 
Os quartos comunicam diretamente com um espaço trapezoidal que dá acesso a um terraço 
coberto na extremidade mais estreita. Uma kitchenette faz a divisão entre espaço de estar e 
espaço destinado a refeições, este último localizado junto à galeria interna. 
Esta poderia resultar monótona, uma vez que o programa se desenvolve de ambos os seus 
lados, não existindo qualquer relação com a paisagem envolvente. No entanto, a introdução 
de luz zenital, a variação de alturas – mais baixa no contacto com as maisonnées – o contacto 
com espaços de estar e de atividades, a presença de bancos ao longo do seu comprimento e a 
sua fragmentação de forma a que a totalidade do seu comprimento não seja percebida,  fazem 
com que, mais do que um percurso que liga os elementos, se torne num verdadeiro espaço 
de estar e convívio. 

2.2.1 Residência Virranranta
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Fig.18

Fig.19

Fig.20

Fig.18- Planta Piso 1, Escala 1:1000, Residência Torre Sénior, J.A.Lopes da Costa, 2013, cedida pelo autor
Fig.19- Planta Piso 0, Escala 1:1000, Residência Torre Sénior, J.A.Lopes da Costa, 2013, cedida pelo autor
Fig.20- Planta Piso -1, Escala 1:1000, Residência Torre Sénior, J.A.Lopes da Costa, 2013, cedida pelo autor 
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Arquitecto         J.A.Lopes da Costa
Ano                                           2013
Localizaçção   Santo Tirso, Portugal
Cliente                                  Privado
Nº Pisos                                           4
Área                                           5812
Nº  de quartos                               56

O edifício situa-se no lugar da torre, freguesia de Areias em Santo Tirso.
Procurando tirar o máximo partido dum terreno irregular mas com uma excelente orientação 
solar e com uma vista desafogada a Sul, o edifício desenvolve-se em dois volumes perpen-
diculares que lhe conferem a forma de um“T”. 
Ao corpo mais longo orientado a Sul, corresponde ao nível de entrada o átrio com total trans-
parência sobre a paisagem e receção apoiada pelos serviços administrativos. Além destes 
espaços, dá lugar ainda a grande parte dos espaços relacionados com encontro social ou com 
lazer, como sala de atividades e polivalente, capela e restaurante que, na sua maioria, abrem 
a sul para um terraço exterior. Pelo contrário, a fachada a Norte surge de forma mais contida 
e fechada. 
No piso 1 reúnem-se de um lado do corredor catorze quartos duplos e, do outro, salas de estar 
com copa e banhos assistidos.
O volume perpendicular a este reúne, no piso de entrada, as zonas de serviço e de pessoal 
a nascente com acesso desde o estacionamento e do cais de cargas e descargas e, a poente, 
os espaços de saúde, que contam com gabinete de enfermagem, ginásio/sala de fisioterapia 
e  piscina.
No piso superior, esta ala destina-se a pessoas muito dependentes, o que constitui uma vanta-
gem uma vez que, como serão estes os residentes que mais precisarão de assistência, os fun-
cionários facilmente se deslocam desde os espaços de serviço aos seus quartos, sem passar 
obrigatoriamente pelo corpo a sul destinado a pessoas menos dependentes.
No piso -1, a ala Sul acolhe oito suites e dez quartos duplos, enquanto a ala Norte se destina 
a estacionamento coberto. 
Por último, o volume a sul apresenta ainda um piso -2, onde se desenvolvem oito suites à 
direita duma sala de estar com acesso exterior e, à esquerda desta, as áreas técnicas acessíveis 
a partir do exterior.
A circulação apresenta um bom dimensionamento e é desenvolvida de forma muito clara, 
permitindo a fácil orientação ao longo das mesmas. O maior problema prende-se no entanto 
com a sua iluminação natural, sobretudo na ala Norte. 
Por outro lado, na ala Sul, a introdução de pés-direitos duplos permite que a iluminação ze-
nital alcance o piso térreo, o que, juntamente com as janelas posicionadas nos extremos da 
circulação, permite combater a penumbra que de outra forma se instalaria.

2.2.2 Residência Torre Sénior
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Fig.21

Fig.22

Fig.23

Fig.21- Vista da fachada Sul 
[http://www.archdaily.com.br/br/759062/lar-residencial-torre-senior-atelier-darquitectura-j-a-lopes-da-costa]
Fig.22- Vista da entrada
[http://www.archdaily.com.br/br/759062/lar-residencial-torre-senior-atelier-darquitectura-j-a-lopes-da-costa]
Fig.23- Vista da circulação 
[http://www.archdaily.com.br/br/759062/lar-residencial-torre-senior-atelier-darquitectura-j-a-lopes-da-costa]
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Fig.24

Fig.25

Fig.26

Fig.24- Vista da circulação 
[http://www.archdaily.com.br/br/759062/lar-residencial-torre-senior-atelier-darquitectura-j-a-lopes-da-costa]
Fig.25. Vista da sala de estar 
[http://www.archdaily.com.br/br/759062/lar-residencial-torre-senior-atelier-darquitectura-j-a-lopes-da-costa]
Fig.26- Vista de um quarto 
[http://www.archdaily.com.br/br/759062/lar-residencial-torre-senior-atelier-darquitectura-j-a-lopes-da-costa]
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Fig.27

Fig.28

Fig.27- Vista da “rua-no-ar” de Alison e Peter Smithson , HEUVEL, Dirk Van Den; RISSELADA, Max,  Alison y 
Peter Smithson : De la Casa del futuro a la casa de hoy, Barcelona: COAC/ediciones poligrafa, 2007. p.103
Fig.28- Planta do Golden Lane Housing Complex, Alison e Peter Smithson, 1951-1952, HEUVEL, Dirk Van Den; 
RISSELADA, Max,  Alison y Peter Smithson : De la Casa del futuro a la casa de hoy, Barcelona: COAC/ediciones 
poligrafa, 2007. p.101
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A galeria externa é muitas vezes referenciada pelas suas vantagens económicas e pelo seu po-
tencial enquanto espaço social. No entanto, Ernest Neufert apresenta desvantagens do siste-
ma como o acesso ser obrigatoriamente exterior, o problema da privatização da habitação e 
o facto de não ser convidativa ao estar ou sentar, além de serem geralmente estreitas o que 
reforça o seu carácter de passagem.
O facto de a galeria se localizar geralmente na fachada com pior exposição solar e da sua 
dimensão geralmente estreita1, além da ausência de elementos dinamizadores, dificultam 
qualquer tipo de apropriação social.
Apesar disto, e reconhecendo o potencial social da galeria exterior, Peter e Alison Smithson 
apresentam, no CIAM de 1953 em Aix-en-Provence uma visão da galeria “enquanto ex-
tensão da habitação” 2, tal como a rua para as casas às quais dá acesso.
A proposta consistia numa “rua-no-ar”, uma galeria que distribuía para os apartamentos aci-
ma e abaixo desta, como uma rua onde as crianças poderiam brincar sob o olhar atento dos 
pais a partir dos apartamentos.
Apesar de ser interessante conceber o espaço de circulação como um espaço de estar exterior, 
existem alguns fatores a ter em conta na habitação para a terceira idade.
Em primeiro lugar, consideramos que o acesso a qualquer parte do programa não deve pas-
sar obrigatoriamente pelo espaço exterior. Idosos com uma idade avançada, são mais sus-
ceptíveis a doenças causadas pelas alterações climáticas e, o medo duma recaída após um 
momento de crise, pode resultar num isolamento uma vez que sair da sua habitação implica 
expor-se novamente a essas alterações. 
Nesse sentido, aceita-se a extensão da habitação, mas para um ambiente onde  essas condições 
podem ser controladas.
Ao colocar o corredor junto da fachada, beneficia-se automaticamente da iluminação natural, 
mas sobretudo duma relação visual direta com o exterior. Pode reunir as mesmas característi-
cas que a galeria exterior, ou seja, funcionar como extensão da habitação, com a vantagem de 
proteção face ao exterior. Um exemplo desta organização é a residência sénior do arquitecto 
Peter Zunthor. Neste projeto, o corredor junto da fachada é concebido como uma sala de 
estar, oferecendo vários pontos de descanso e de encontro com os vizinhos.

1  EBNER, Peter; HERNMANN, Eva; HOLLBCHER, Roman; KUNLSCHER, Markus; WIETZORREK, Ulrike, 
Typology+. Basel Boston Berlin, Birkhauser Verlag AG, 2010. p.27
2  EBNER, Peter; HERNMANN, Eva; HOLLBCHER, Roman; KUNLSCHER, Markus; WIETZORREK, Ulrike, 
Typology+. Basel Boston Berlin, Birkhauser Verlag AG, 2010. p.27

2.3 Corredor na fachada
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Fig.34

Fig.29- Planta 1:1000, Residência Sénior em Chur, Peter Zumthor, 1993
[https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/61/e9/c0/61e9c047f7b15125ca935a7f04c72f7b.jpg]
Fig.30- Fachada Este [http://arquitectures234.blogspot.pt/2014/02/peter-zumthor-21-apartaments-masans.html]
Fig.31- Vista da circulação, [http://arquitectures234.blogspot.pt/2014/02/peter-zumthor-21-apartaments-masans.
html]
Fig.32- Planta do módulo 
[http://condicionstemporals.blogspot.pt/2013/03/homes-for-senior-citizens-peter-zumthor.html]
Fig.33- Vista das fachadas Norte e Oeste
[http://arquitectures234.blogspot.pt/2014/02/peter-zumthor-21-apartaments-masans.html]
Fig.34- Interior do módulo, [http://arquitectures234.blogspot.pt/2014/02/peter-zumthor-21-apartaments-masans.
html]
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Arquitecto                 Peter Zumthor
Ano                                            1993
Localizaçção    Masans, Chur ,Suiça
Cliente                             
Nº Pisos                                           2
Área                              
Número  de quartos                     21

O edifício assume a forma de um bloco orientado a Poente e Nascente que, apesar de se 
destinar a pessoas idosas independentes, se implanta junto de instalações de apoio à terceira 
idade permitindo assim a prestação de auxílio a quem o desejar.
“A chegada ao edifício conduz a um espaço comum que distribui os residentes pelos seus 
apartamentos e que, em vez de um corredor, adquire o carácter de uma longa sala de estar”1 
da qual os residentes se podem e devem apropriar.
Esta encontra-se parcelada quer pela estrutura quer pela caixilharia, fazendo corresponder 
a cada apartamento um determinado espaço. Esta relação é reforçada pelo tratamento do 
próprio apartamento que, tratado como uma “grande peça de mobiliário”2 , permite a leitura 
dos apartamentos como se de “casas individuais” se tratasssem. 
Assim, o corredor transforma-se numa extensão de cada habitação, ultrapassando o funciona-
lismo dos corredores criticados anteriormente. Além da definição dos mesmos, contribui para 
isso a grande abertura sobre a kitchenette que permite olhar este espaço e a grande fachada 
envidraçada que enquadra as montanhas e o transforma  num espaço de contemplação da 
paisagem.
Através do correcto dimensionamento da circulação, do estabelecimento de uma relação in-
tima entre esta e o apartamento, e da cuidada defenição dos espaços que se sucedem, en-
tende-se assim a possibilidade de transformar a circulação num espaço de estar com potencial 
social.
No caso da habitação para a terceira idade, esta solução é particularmente interessante. Em 
primeiro lugar, fornece-se um espaço de estar controlável desde o apartamento e que permite 
a receção de visitas ou encontro com vizinhos sem que estes invadam a privacidade do apar-
tamento. 
Em segundo, e sobretudo neste exemplo em que é o mobiliário dos próprios residentes que 
vem complementar estes espaços, e onde a escolha dos materiais evoca uma sensação de 
grande conforto, consegue-se que um edifício de carácter institucional se aproxime dum 
ambiente residencial.

1  Informação retirada do site Galinsky [http://www.galinsky.com/buildings/elderly/]
2  Informação retirada do site Galinsky [http://www.galinsky.com/buildings/elderly/]

2.3.1 Residência Sénior em Chur
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Fig.35

Fig.36

Fig.37

Fig.35- Planta Piso 2, Escala 1:1000, Residência em Alcácer do Sal, Aires Mateus Arquitectos, 2010, El Croquis, 
nº154, Aires Mateus, 2002-2011, 2011, p.126
Fig.36- Planta Piso 1, Escala 1:1000, Residência em Alcácer do Sal, Aires Mateus Arquitectos, 2010, El Croquis, 
nº154, Aires Mateus, 2002-2011, 2011, p.124 
Fig.37- Planta Piso 0, Escala 1:1000, Residência em Alcácer do Sal, Aires Mateus Arquitectos, 2010, El Croquis, 
nº154, Aires Mateus, 2002-2011, 2011, p.124 

N



41

                                       NUNO AGUIAR           HABITAÇÃO PARA A TERCEIRA IDADE.PROPOSTA PARA A VILA DE ARRIFANA

Arquitecto                   Aires Mateus
Ano                                            2010
Localizaçção       Alcácer do Sal, PT
Cliente       St. Casa da Misericordia    
Nº Pisos                                           3
Área                              
Número  de quartos                     38

Localizada em Alcácer do Sal, esta residência da autoria dos arquitectos Aires Mateus encon-
tra-se aconchegada no limite da cidade e ao mesmo tempo aberta para o campo1, tendo uma 
fronteira com a ruralidade.
Desenvolve-se na forma de um bloco com três pisos de altura que  nasce do terreno e se ar-
ticula com as construções existentes de forma a confi nar um pátio.
A organização dos pisos revela a procura duma reinterpretação do binómio social/privado, 
num programa em que as duas realidades coexistem, devendo atender-se à necessidade de 
vida em comunidade mas também de privacidade. Assim, o piso térreo reúne o programa de 
carácter público como sala de refeições e de estar comum, enquanto os pisos superiores são 
reservados às unidades habitacionais.
Desenvolvidas como quartos individuais e partilhados, todas as unidades habitacionais usu-
fruem de terraços privados que se dispõem alternadamente com os quartos, permitindo a 
dinâmica de cheios e vazios legível a partir da fachada. A organização do bloco resulta do 
entendimento do quotidiano das pessoas idosas. Segundo os arquitetos, “tendo em conta que 
o dia-a-dia dessas pessoas é marcado pela movimentação ao longo dos corredores e entre os 
vários espaços, a ideia de percurso foi central na execução do projeto”2. 
Entendido como forma de promover o encontro social entre os residentes, a sua dimensão e 
desenho é essencial para o seu bom funcionamento.
Por último, a caracterização interior do edifício. Pensado para uma população muito especi-
fi ca de pessoas que, por carências económicas, problemas familiares ou de abandono social, 
necessitavam de algum apoio, o espaço interior procura fornecer um novo ambiente que corte 
qualquer ligação com a habitação anterior, resultando um espaço minimalista e de algum 
modo pouco pessoal.
Assim, e tendo em conta a vontade dos arquitectos de que a circulação constituísse uma 
oportunidade de movimentação e de encontro entre os residentes, a circulação resulta clara e 
bem iluminada, permitindo olhar o exterior através dos vãos, que se vão abrindo na fachada. 
Desta forma, o corredor adquire um carácter mais rico do que um simples percurso entre duas 
paredes fechadas.

1  Informação retirada do site Público [https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/imagens-do-projecto-dos-ar-
quitectos-aires-mateus-nomeado-para-o-premio-mies-van-der-rohe-1589062]
2  Informação retirada do site Público [https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/imagens-do-projecto-dos-ar-
quitectos-aires-mateus-nomeado-para-o-premio-mies-van-der-rohe-1589062]

2.3.2 Residência em Alcácer do Sal
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Fig.38

Fig.39

Fig.40

Fig.38 - Vista do exterior
[http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300123/alcacer-do-sal-residences-aires-mateus]
Fig.39 - Vista do exterior 
[http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300123/alcacer-do-sal-residences-aires-mateus]
Fig.40 - Vista do exterior 
[http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300123/alcacer-do-sal-residences-aires-mateus]
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Fig.41

Fig.42

Fig.41- Vista interior do piso térreo [http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300123/alcacer-do-sal-resi-
dences-aires-mateus]
Fig.42- Vista interior de um quarto [http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300123/alcacer-do-sal-resi-
dences-aires-mateus]
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3.
 Estrutura  Centrípeta
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Fig.45

Fig.44

Fig.43

Fig.43- Santa Maria Nuova, 1334 (homens), 1657-1660 (mulheres), Florença[http://wwwext.comune.fi.it/archivios-
torico/narratives/000012/000004/discas25insAn791.jpg]
Fig.44 - Ospedale Maggiore, 1450-1472, Mantua, plano proposto por Filarete
[http://enfeps.blogspot.pt/2012/08/arquitectura-hospitalaria-y-cuidados-de.html]
Fig.45- Santa Cruz de Toledo, 1504-1514
[http://poiopoio.blogspot.pt/2012/04/colegio-de-santa-cruz-de-toledo.html]
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O primeiro exemplo desta estrutura relacionada com edifícios destinados ao acolhimento de 
pessoas incapazes ou doentes – como os hospitais ou os asilos por exemplo – surge em Itália 
em meados do século XV. Numa época em que a religião desempenhava o papel de agente 
cuidador, o centro da estrutura dava lugar a um altar, a partir do qual se desenvolviam quatro 
alas destinadas a albergar os residentes.
A primeira obra referida é Santa Maria Nova em Florença. Neste caso em particular, o con-
junto é constituído por duas cruzes destinadas à separação dos pacientes pelo género. No 
centro de cada cruz o altar, numa posição acessível por todas as alas, sendo possível assistir 
à cerimónia a partir das mesmas. 
O Ospedale Maggiore de Milão desenhado por Filarete e considerado o hospital mais impor-
tante do renascimento italiano, surge em 1456 em Mântua, descrito como “ um rectângulo 
de 1000 pés de fachada, dividido em três partes: a parte central consiste num grande pátio e 
no meio a capela; os terços à esquerda e direita estão formados por quatro salas dispostas em 
forma de Cruz com um altar na intersecção. Cada sala estava concebida para 60 camas.” 1

A partir destas duas obras, a forma em ‘Cruz’ é adotada na reconstrução do hospital Santo 
Spirito de Sassia, por Baccio Pontelli e posteriormente o Gran Hospital de la orden de San 
Juan de Valleta em Malta, cuja descrição de Henry Teonge em 1675 permite perceber as 
condições do hospital: “A sala, escreve, é tão larga que doze homens poderiam caminhar 
com facilidade pelo seu centro lado a lado, e de ambos os lados estão as camas sobre quatro 
suportes de ferro com cortinas brancas…extremamente cuidada e conservada limpa e acol-
hedora”2 . Apesar desta descrição, em 1863 descrevem-se os mesmos quartos como obscuros 
e fechados.
O modelo surge ainda nos princípios do seculo XVI em Inglaterra, com o hospital Savoy e 
em Espanha, dos quais são o exemplo exemplo o Hospital Real de Santiago de Compostela 
de 1501-1511 e o hospital de Santa Cruz de Toledo de 1504-1514. Estende-se à América 
Latina, França e Alemanha, tornando-se um modelo aceite “que vai perdurar no século XIX, 
especialmente para asilos”3.

1  PEVSNER, Nicolaus, Historia de las tipologias arquitectonicas, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p.170
2  PEVSNER, Nicolaus, Historia de las tipologias arquitectonicas, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p.170
3  PEVSNER, Nicolaus, Historia de las tipologias arquitectonicas, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p.175

3.1 Da estrutura em cruz
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Fig.46

Fig.47

Fig.46- Hospital Real, Santiago de  Compostela, 1501-1511
[https://quadralectics.wordpress.com/3-contemplation/3-5-hospitals/]
Fig.47 - Plano de Antoine Desgodets, final século XVII
[https://www.flickr.com/photos/quadralectics/with/11380837315/]
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O sucesso da estrutura em Cruz, especialmente em asilos, deve-se certamente não só ao 
princípio de igualdade que coloca todos os pacientes a uma mesma distância daquele que é o 
ponto central do edifício, naquela altura o altar, como ao princípio de vigilância fulcral num 
edifício dedicado a pessoas incapazes de regerem a sua própria conduta. 
Uma vez aceite a planta em forma de “Cruz”, entende-se que a um número maior de salas 
radiais corresponderia um maior número de camas, dando resposta a um maior número de 
necessitados. O primeiro plano radial com mais de quatro alas pertence a Antoine Desgodets 
e “teria um centro octagonal e dezasseis salas radiais”1. 
De forma a entender como esta estrutura é reinterpretada, interessa perceber, em primeiro 
lugar, dois fenómenos: a mudança do papel da religião na sociedade, deixando o centro de 
ser o espaço destinado a celebrações religiosas e o estatuto de cidadão que o idoso adquire.
Destes dois fenómenos resultam duas alterações fundamentais: o centro deixa de se desti-
nar a celebrações religiosas para adquirir um carácter social; a privacidade e a dignidade 
tornam-se fatores necessários ao bem-estar dos idosos enquanto cidadãos, o que conduz ao 
desenvolvimento de quartos individuais ou de quartos partilhados por um número reduzido 
de pessoas contrariamente às grandes salas da estrutura em cruz. Estas alterações resultam 
numa mudança de estrutura de confinamento para uma estrutura próxima de um modelo de 
cohabitação, em que domínio público e privado coexistem e onde são as diferentes relações 
entre os mesmos que dão origem a diversas soluções. 
Dentro desta lógica, analisa-se em seguida o edificio Drie Hoven cuja organização encontra 
semelhanças formais e compositivas com a estrutura em cruz, constituindo uma reinterpre-
tação da mesma mais próxima da defenição actual de lar de idosos.

1  PEVSNER, Nicolaus, Historia de las tipologias arquitectonicas, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p.174
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Fig.50

Fig.51

Fig.52

Fig.48

Fig.49

Fig.48 - Planta 1:2000, DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements 
spécialisés, Paris: Le Moniteur, 1997. p. 31
Fig.49- Planta Quartos partilhados 1:200, DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté 
aux établissements spécialisés, Paris: Le Moniteur, 1997. p.31
Fig.50,51 e 52- Vistas do átrio, sala de bilhar e do sistema de portas [http://www.hiddenarchitecture.net/2016/06/
de-drie-hoven.html]

N
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Arquitecto       Herman Hertzberger
Ano                                  1971-1974
Localizaçção  Amesterdão, Holanda
Cliente                             
Nº Pisos                                       3-5
Área               
Número  de quartos             

Assumindo a forma duma cruz assimétrica, o edifício organiza-se em quatro alas desenvolvi-
das a partir de um centro que constitui o núcleo de vida colectivo do edifício. Esta organi-
zação decorre da vontade de que “tudo tivesse de ser acessível dentro de uma curta distância 
debaixo do mesmo teto, uma vez que quase ninguém é capaz de abandonar as instalações 
sem assistência”1.
Assim, o centro é desenvolvido, segundo a denominação dos seus residentes, como uma 
“praça da aldeia”2 destinada ao encontro social. O piso térreo constitui o momento de entrada 
e reúne um centro de atividades, mas é nos pisos superiores que o edificio adquire a sua ver-
dadeira importância. Um espaço amplo que reúne buffet, bar, terraço, loja, lavandaria e um 
espaço destinado a concertos sobre o qual se abrem mezaninos nos pisos superiores, fazem 
deste o lugar onde todas atividades organizadas por ou para os residentes tomam lugar, desde 
festas a actividades comunitárias. 
Deste centro derivam quatro alas, cada uma destinada a diferentes tipos de residentes. 
A ala Sul acolhe um hospital geriátrico com quartos com capacidade para quatro pessoas. Nas 
alas Este e Oeste desenvolvem-se, respetivamente, quartos destinados a casais com cozinha 
e sala de estar, e quartos individuais. 
Por último, a ala Norte reúne quartos individuais e quartos destinados ao pessoal.
Como vimos, este projecto atribui uma grande importância ao centro que, desenhado como 
uma praça representa o símbolo máximo de sociabilidade. Dada a necessidade de um contac-
to social espontâneo, Herman Hertzberger mostra alguma preocupação com os espaços inter-
médios.Na ala hospitalar este espaço é tratado como uma pequena sala de estar, enquanto nas 
restantes assume a forma de pórticos dos quais as pessoas se apropriam.
Dentro desta lógica de apropriação e de contacto social espontâneo, é interessante analisar as 
portas propostas por Hertzberger que, divididas em duas folhas sobrepostas, permitem que o 
residente esteja simultaneamente na privacidade do seu quarto e integrado na vida comum.

1  HERTZBERGER, Herman, Lições de arquitectura, S. Paulo: Martins Fontes, 1999. p.61
2  DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: 
Le Moniteur, 1997. p. 31

3.1.1 Residência Drie Hoven
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Fig.53 Fig.56

Fig.54 Fig.57

Fig.55 Fig.58

Fig.53 e 56- Plantas piso térreo e  piso superior respectivamente, escala 1:1000, cedidas pelo atelier de Eduardo 
Souto Moura 
Fig.54 e 55 - Vistas do edifi cio [http://www.afaconsult.com/portfolio/14811/92/casa-do-professor-de-cascais]
Fig.57- Vista da sala hexagonal [http://www.afaconsult.com/portfolio/14811/92/casa-do-professor-de-cascais]
Fig.58- Vista da sala de estar [http://www.afaconsult.com/portfolio/14811/92/casa-do-professor-de-cascais]
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Arquitecto     Eduardo Souto Moura
Ano                                            2010
Localizaçção   Carcavelos, Portugal
Cliente     Ass. de Solid. Professores
Nº Pisos                                           2
Área                                           1390
Número  de quartos                     27

Situada em Carcavelos, a Casa do Professor de Cascais de Eduardo Souto Moura constitui 
uma interpretação muito própria do centro.
Do ponto de vista formal, o edifício apresenta-se fragmentado devido à forma irregular do 
terreno e ao facto dos autores quererem jardins em quase todos os negativos da construção1.
A partir do centro que corresponde ao momento de entrada e ao qual se anexa uma sala 
hexagonal de pé-direito duplo, organizam-se três corpos aos quais correspondem diferentes 
funções. Ao volume maior que assume a forma de uma meia-lua, correspondem os quartos 
individuais e partilhados no primeiro e segundo piso respetivamente. Resolvidos de forma 
bastante simples, com zona de dormir e quarto de banho privado, importa destacar a zona de 
vestir defi nida através do uso de mobiliário que permite uma zona privada à saída do quarto 
de banho.
Ao segundo edifício correspondem a sala de estar e de refeições, ambas com pé-direito duplo, 
tendo esta último acesso direto à cozinha que, posicionada no extremo oposto ao centro da 
composição é diretamente abastecida desde o cais de cargas e descargas.
O terceiro e último volume, desenvolve-se por trás da receção e acolhe os gabinetes de saúde 
e de administração no piso térreo, além de um salão de cabeleireiro localizado no fi nal do 
mesmo. No piso superior, encontramos os espaços de pessoal e a lavandaria.
Assim, consideramos que este exemplo constitui uma outra interpretação do modelo em cruz, 
em que o centro deixa de ser o principal espaço de encontro social para se tornar o momento 
de articulação entre as diferentes alas. A principal diferença prende-se com o funcionamento 
do edifício, uma vez que as alas deixam de corresponder unicamente a unidades residenciais, 
correspondendo a cada uma, uma determinada função.

1  Informação retirada da fi cha técnica cedida pelo atelier de Eduardo Souto Moura

3.1.2 Casa do Professor de Cascais
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Fig.59- Planta e secção do panóptico, Jeremy Bentham, Samuel Bentham e Willey Reveley, 1792
[http://cyberself-cyberphilosophy.blogspot.pt/2009/07/michel-foucault-filosofia-panoptico-e.]

Fig.59
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Dentro do modelo centrípeto existe outra estrutura de que importa falar e que eleva a questão 
da vigilância a um novo extremo. Trata-se do panótico apresentado por Jeremy Bentham, 
assente num princípio de vigilância e controlo aplicado sobretudo a esquemas prisionais.
Esta construção de forma circular reúne ao longo do seu perímetro as celas e , no centro da 
composição, uma torre. Seguindo uma máxima de ver sem ser visto, a torre permite o contro-
lo visual de todas as células localizadas a igual distância do centro, sem permitir no entanto 
que os residentes ou neste caso, os prisioneiros, percebam quando estão ou não a ser obser-
vados. Esta estratégia, permite reduzir o pessoal vigilante e passar aos prisioneiros a ideia de 
que são constantemente vigiados. 
Não é de todo este sistema de controlo que defendemos para uma habitação destinada a pes-
soas de terceira e quarta idade. No entanto, o campo das relações visuais que este modelo 
permite explorar, pode dar origem a interessantes soluções como iremos explorar adiante.
Segundo o texto de Jacques-Alain Miller,” o panóptico não é uma prisão. É um princípio 
geral de construção, o dispositivo polivalente da vigilância, a máquina óptica universal das 
concentrações humanas”1 ,  uma construção que, com algumas alterações, pode ser aplicada a 
escolas, asilos, ou mesmo hospitais. Por constituir um ambiente mais relacionado com a cura 
e bem-estar do que com o controlo dos seus pacientes, serão tidas aqui em conta as alterações 
sugeridas pelo autor de forma a aplicar a estrutura a um hospital. 
Em primeiro lugar, explica a vantagem da perceção total do edifício. Aqui, o médico pode 
observar se a receita que um prescreveu e que outro executou foi administrada no tempo certo 
e o cirurgião estará seguro quanto ao cumprimento das suas instruções e ordens.
“A separação das celas pode continuar, em parte, a ser feita, seja por questões de conforto, 
seja por questões de decência. As cortinas, em vez das grades, darão aos pacientes, quando 
eles acharem apropriado, a opção de serem vistos.” 2

A introdução de privacidade e a ausência de um controlo e vigilância total, a possibilidade 
de escolha entre ser ou não visto, constitui uma primeira variação que se afasta do caráter 
prisional. 

1  BENTHAM, Jeremy, O Panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. (Organização e tradução de Tomaz Tadeu 
da Silva). p.89
2  BENTHAM, Jeremy, O Panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. (Organização e tradução de Tomaz Tadeu 
da Silva). p.71

3.2 Princípio de observação do panóptico
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Fig.60 e 61 -  Planta e alçado do projeto de Nicolas Philippe Harou-Romain,1840, TRIGUEIROS, Conceição, 
Panóptico: As ordens da vigilância, uma arquitetura moralista, Casal de Cambra: Caleidoscópio- Edição e artes 
gráficas, SA, 2011. p.82
Fig.62- Planta geral da prisão de Joliet, Illinois, TRIGUEIROS, Conceição , Panóptico: As ordens da vigilância, uma 
arquitetura moralista, Casal de Cambra: Caleidoscópio- Edição e artes gráficas, SA, 2011. p.82
Fig.63- Vista interior de um bloco de celas da prisão de Joliet [http://www.elortiba.org/vs/panop1.jpg]

Fig.60 Fig.62

Fig.61 Fig.63
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Em França, a solução proposta por Bentham é retomada e reinventada sobretudo entre 1840 
e 1850. O projeto de Harou-Romain para uma prisão com 585 celas, apresenta um esque-
ma semelhante. A torre central destina-se ao propósito de vigilância, mas a colocação de 
cortinas entre as colunas é o suficiente para impedir que os reclusos vejam os vigilantes. O 
projeto apresenta espaços destinados a celebrações religiosas posicionado num lugar nobre, 
na torre de inspeção. Desta forma, tornava-se possível que todos assistissem às celebrações 
desde as suas celas.
O exemplo mais conhecido de uma prisão panótica surge nos EUA, já o século XX ia bem 
avançado. Trata-se da penitenciária de Stateville, em Joliet. Aqui, o princípio de vigilância 
é invertido, talvez numa incompreensão do sistema por parte dos arquitetos. “As torres de 
inspeção central foram pensadas para que os prisioneiros pudessem observar cada passo 
dos guardas; a supervisão tornou-se motivo de escárnio, e o edifício tornou-se conhecido 
como um dos piores receptáculos de tristeza pensados e construídos com boa pedra, tijolo 
e argamassa.” 1

Aqui encontramos a força desta proposta relativamente à terceira e quarta idade. Não é 
proposto uma vigilância constante, ainda que sistemas de videovigilância substituíssem o 
papel do vigilante. A verdadeira contribuição do modelo consiste na possibilidade de criar 
relações visuais e controlar as direções em que estas se desenvolvem. Nesse sentido, é per-
tinente conceber o centro do edifício como um centro de atividades, como um momento de 
espetáculo, dando resposta à falta de capacidade dos idosos para procurarem os estímulos 
do dia-a-dia que se tornam cada vez mais esporádicos. 
Neste sentido, torna-se fundamental criar condições para que, independentemente da 
condição física e psicológica, possam assistir à vida em seu redor. 
Os casos de estudo analisados em seguida constituem reinterpretações deste modelo apli-
cados à terceira idade, cada um com uma abordagem diferente do que deve ser o espaço 
central.

1  TRIGUEIROS, Conceição , Panóptico: As ordens da vigilância, uma arquitetura moralista, Casal de Cambra: 
Caleidoscópio- Edição e artes gráficas, SA, 2011.
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Fig.64- Planta 1:2000 , REGNIER, Victor, Design for assisted living: Guidelines for housing the physically and 
mentally frail, Nova Iorque: John Wiley & Sons, 2002. p.160
Fig.65- Vista exterior [http://opstandingsgemeente.nl/Afbeeldingen/Gebouw1.jpg]
Fig.66- Vista do átrio [http://www.building.co.uk/Pictures/web/y/d/e/0projects_660.jpg]
Fig.67- Axonometria [http://www.building.co.uk/care-homes-the-new-way-to-get-old/5050512.article]
Fig.68- Vista do átrio [https://pbs.twimg.com/media/B0J6qGCIcAAA0ii.jpg]
Fig.69- Vista do átrio [http://sorotterdam.nl/wp-content/uploads/2015/08/DSCN16501.jpg]
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Arquitecto      EGM Architecten bv
Ano                                           1995
Localizaçção     Roterdão, Holanda
Cliente                              
Nº Pisos                                    4-12
Área               
Número  de quartos                 195

O edifício assume a forma de dois blocos de habitação interligados por um átrio comum, 
para o qual se abrem as circulações. Um dos blocos desenvolve-se em 12 pisos enquanto o 
mais baixo reúne apenas quatro, todos destinados a apartamentos. 
O átrio localiza-se no primeiro piso, “por cima duma grande superfície comercial”1 que 
adquire uma importante presença ao nível da rua. “ Por trás da superfície comercial no piso 
térreo e acessível por elevador a partir das unidades residenciais estão uma clínica, gabinete 
de terapia e uma creche”2. 
A chegada ao edifício residencial é feita a partir de duas escadas rolantes colocadas no gave-
to a Norte e que dão acesso ao grande átrio que constitui a peça chave do edifício. 
Tratado como um espaço público destinado não só aos residentes como também à comuni-
dade envolvente, este desenvolve-se com uma altura de três pisos e reúne, além de unidades 
residenciais, espaços de carácter público como o restaurante, sala de estar, e espaços des-
tinados a escritórios. Pelo seu carácter aberto, e pela relação visual que estabelece com os 
corredores que distribuem para os apartamentos, este átrio constitui um factor de animação, 
permitido não só pela quantidade de residentes que acolhe mas pela sua abertura ao público 
que lhe permite ser permanentemente utilizado.
As unidades residenciais reúnem, alem da suite, uma pequena sala de estar, cozinha e um 
pequeno espaço que pode servir por exemplo como um segundo quarto.
A procura de integração do edifício na comunidade envolvente, constitui um fator relevante 
pelo campo das relações sociais que se estendem assim além dos residentes e pela animação 
que proporciona no centro do edificio. No entanto, esta abertura pode resultar numa uti-
lização imprópria ou perturbadora para os residentes. Por outro lado, restringir a utilização 
do átrio aos residentes, implica um redimensionamento do espaço que resultará certamente 
numa diminuição do número de residentes com relação visual sobre este e, consequente-
mente, numa menor utilização do mesmo, salvo em horas destinadas a refeições. 

1  REGNIER, Victor, Design for assisted living: Guidelines for housing the physically and mentally frail, Nova 
Iorque: John Wiley & Sons, 2002. p.160
2  REGNIER, Victor, Design for assisted living: Guidelines for housing the physically and mentally frail, Nova 
Iorque: John Wiley & Sons, 2002. p.160

3.2.1 Residência Humanitas Bergweg
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Fig.70 e 73- Plantas piso térreo e superior respectivamente, escala 1:1000, DEHAN, Philippe, L´habitat des per-
sonnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: Le Moniteur, 1997. p.219
Fig.71, 72 e 74- Vistas do edificio [http://www.lionelorsi.com/blank-6]
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O edifício apresenta-se próximo de aglomerados residenciais, o que facilita o estabeleci-
mento de relações exteriores com a comunidade. Esta relação, estabelece-se através de um 
“caminho pedonal que passa por diversos equipamentos escolares e pelo centro comercial 
recentemente criado pelo município a menos de duzentos metros da residência” 1.
Formando um “H” compacto, o edifício é composto por dois blocos destinados maioritaria-
mente a unidades residenciais, interligados através de um átrio.
Este ocupa uma posição central na composição constituindo o “coração do edifício” e o 
principal espaço de encontro social. Neste, desenvolvem-se 3 “quiosques” que definem as 
diferentes zonas dentro do átrio. A cada um correspondem diferentes funções, sendo que o 
primeiro, que se desenvolve apenas no piso térreo, acolhe a função de restaurante e divide o 
átrio em dois espaços, um que funciona como hall de entrada, e o outro como sala de estar, 
ligando-se ainda diretamente ao espaço de cozinha e área de serviços.
O segundo, assume uma forma circular e acolhe no piso térreo sala de terapia, cabeleireiro 
e sala de cuidados e, no piso superior as salas de banho. 
O facto da sala de terapia se voltar para o espaço de estar principal, sugere o seu tratamento 
como um ginásio, que pretende constituir um factor de animação para quem se encontra na 
sala de estar.
O terceiro e último quiosque posicionado junto à entrada, define o hall e acolhe a função 
administrativa, vestiário do pessoal e sala de banhos.
As unidades residenciais seguem todas a mesma organização de apartamentos T1, com co-
zinha posicionada junto à entrada. 
Apesar de ser possível observar desde os pisos superiores o que sucede nos inferiores, o es-
paço central encontra-se fragmentado, definindo-se diferentes espaços cujas dimensões  são 
assim controladas, ao contrário do que sucede no Humanitas Bergweg (ver pág.59), onde o 
espaço central acolhia todas as funções sociais.

1  DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: 
Le Moniteur, 1997. p. 216

Arquitecto                     Lionel Orsi
Ano                                          1993
Loc.      Thorigné-Fouillard, França
Cliente             
Nº Pisos                                         2
Área             
Nº  de quartos                             47

3.2.2 Residência La Claire Noé
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4.
 Estrutura  Fechada
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Fig.75

Fig.76

Fig.75- Plano ideal de um mosteiro Cisterciense, BRAUNFELS, Wolfgang, La arquitectura Monacal en Occidente, 
Barcelona: Barral Editores, S.A, 1974. p.132
Fig.76- Real hospital Naval, 1756-1764, Rowehead
PEVSNER, Nicolaus, Historia de las tipologias arquitectonicas, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p.179
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O claustro caracteriza-se como um dos tipos arquitetónicos mais permanentes ao longo dos 
séculos, tendo alcançado estabilidade desde cedo e mantido as suas características formais 
sem grandes alterações.
É durante a Idade Média que adquire importância nos conjuntos monásticos, aparecendo de 
uma forma geral como “ um vazio central polarizador dos espaços comunitários, acumulan-
do um caráter funcional com um sentido vivencial. É o centro à volta do qual o mosteiro se 
organiza enquanto espaço arquitetónico e enquanto espaço coletivo vivo”1.
Este esquema é aperfeiçoado pela Ordem de Cister que apresenta um “plano ideal” de um 
mosteiro (ver fig.75). Aqui, o claustro é responsável pela articulação entre as várias partes 
que compõem o mosteiro, destacando-se o papel da galeria enquanto percurso em torno do 
espaço exterior central que se destina não só a ser percorrido, como apropriado. “No tramo 
Norte do claustro, anexado á igreja, instalaram-se bancos corridos para que os monges leiam 
ao ar livre, perto da biblioteca”2, sendo que nesses mesmos bancos decorria a cerimónia de 
lavagem dos pés ao sábado.
O espaço central, por outro lado, não se destina à utilização física, mas antes à contemplação 
e meditação. Esta posição fica clara nos primeiros mosteiros em que um pequeno murete 
fazia a separação entre as galerias e o espaço central, contrariamente ao que acontecia na 
Casa Romana com peristilo, onde as colunas assentavam diretamente no chão, convidando o 
usuário a entrar nesse espaço que desempenhava uma função social. 
O claustro encontra ainda aplicação na arquitetura hospitalar, sendo o principal exemplo o 
modelo de pavilhões.
No final do século XVIII, dá-se uma evolução no tratamento hospitalar, passando de uma 
estrutura de confinamento para uma estrutura que pretende participar no cuidado dos seus 
pacientes. Esta decorre da procura de uma organização que garantisse algum controlo do 
processo de transmissão de doenças. Procurou-se uma melhor ventilação dos locais, seg-
mentaram-se as zonas por patologias, e apareceram os espaços dedicados ao tratamento das 
roupas sujas e limpas, evitando a mistura.

1  CORREIA, José Eduardo Horta , “Os colégios universitários na defenição das tipologias dos claustros portu-
gueses”, Monumentos, n.º 8. (Março 1998). p.17
2  BRAUNFELS, Wolfgang, La arquitectura Monacal en Occidente, Barcelona: Barral Editores, S.A, 1974. p.134

4.1 Do claustro, espaço de contemplação
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Fig.77

Fig.78

Fig.77- Projeto para reconstrução do Hotel Dieu, Jean Baptiste Le Roy, 1773
PEVSNER, Nicolaus, Historia de las tipologias arquitectonicas, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p.179
Fig.78- Hospital LAriboisiére , M.P.GAuthier, 1846-1854
PEVSNER, Nicolaus, Historia de las tipologias arquitectonicas, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p. 185
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Surge um modelo terapêutico que consistia num conjunto de pavilhões à esquerda e à direita 
de um grande pátio, intercalados por pequenos pátios ajardinados que atuariam como barreira 
física à propagação de infeções. 
Um dos primeiros hospitais a seguir este modelo é o Real Hospital Naval, de 1756-1764, da 
autoria de Rowehead. Posterior a este, o projeto de Jean Baptiste Le Roy para a reconstrução 
do Hotel Dieu que havia sido destruído por um incêndio, em colaboração com Charles-
François, onde as salas se dispunham paralelamente umas às outras e “desgraçadamente jun-
tas”1, formando um ângulo reto à esquerda e à direita de um grande pátio. No final deste, 
encontravam-se os serviços e no outro extremo a igreja.
Este modelo é, no entanto, raramente utilizado, dando-se a sua plena aceitação apenas com a 
construção do hospital Lariboisiére em Paris, de Martin Pierre Gauthier, projetado em 1839 
e construído em 1846-1854. Considerado “ um dos planos hospitalares mais admiráveis do 
mundo”2 que apresenta “as melhores condições de estadia e de saúde que um estabelecimento 
dessa índole pode oferecer”3, criou uma nova época nos edifícios hospitalares. Trata-se de 
um hospital com um grande pátio central, com a administração num dos seus extremos, uma 
capela e alguns quartos no outro e três salas em forma de pavilhão de cada lado do pátio, 
cada uma com capacidade para 32 camas. A cada pavilhão corresponde ainda um espaço de 
refeições e biblioteca.
Apesar da circulação em torno do pátio, as unidades de acolhimento não têm qualquer relação 
com este, sugerindo que serve sobretudo como espaço de contemplação e iluminação das cir-
culações, podendo servir eventualmente para celebrações colectivas.
O projecto apresentado em seguida, apesar de ter o espaço exterior praticável, sugere pela 
sua organização que este serve sobretudo para introdução de iluminação e ventilação natural, 
aproximando-se do claustro de contemplação.

1  PEVSNER, Nicolaus, Historia de las tipologias arquitectonicas, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p.180
2  PEVSNER, Nicolaus, Historia de las tipologias arquitectonicas, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p.182
3  PEVSNER, Nicolaus, Historia de las tipologias arquitectonicas, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p.182
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Fig.79 - FEDDERSON, Eckard; LUDTKE, Insa, Living for the Elderly: A Design Manual, Berlin: Christel Kapitzki, 
2009. p.193
Fig.80 - FEDDERSON, Eckard; LUDTKE, Insa, Living for the Elderly: A Design Manual, Berlin: Christel Kapitzki, 
2009. p.192
Fig.81 - Imagem retirada do site German-Architects [http://www.german-architects.com/de/gap-eberswalde/project]
Fig.82 - FEDDERSON, Eckard; LUDTKE, Insa, Living for the Elderly: A Design Manual, Berlin: Christel Kapitzki, 
2009.  p.191
Fig.83 - FEDDERSON, Eckard; LUDTKE, Insa, Living for the Elderly: A Design Manual, Berlin: Christel Kapitzki, 
2009. p.190
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Arq.  GAP Gesellschaft Archutektur
Ano                                            2004
Localizaçção       Berlim, Alemanha
Cliente       St.Hedwig Krankenhaus
Nº Pisos                                       1-3
Área                                          6117
Nº  de quartos                            110 

Situado no Sudeste de Berlim, o terreno faz fronteira com um parque público a Norte, um 
conjunto habitacional a  Sul e Oeste e um hospital a Este, que constitui um apoio à residência.
O edifico desenvolve-se em três volumes. O volume central reúne espaços colectivos como 
hall polivalente, capela e cafetaria, proporcionando momentos de encontro e articulação entre 
os outros dois volumes principais.
Cada um destes desenvolve-se segundo o arquétipo de claustro mas com uma ala que, fa-
zendo a conexão ao centro das duas alas mais longas, divide o pátio em dois de menor 
dimensão. Nesta ala, desenvolvem-se os cuidados de saúde e enfermaria que ficam assim a 
igual distância de todos os residentes. Em torno dos pátios desenvolvem-se as circulações 
que, desenvolvidas em laço e bem iluminadas através da introdução dos pátios, resultam 
claras e permitem a deambulação dos residentes sem risco de desorientação. 
Cada piso reúne cozinha com sala de estar e jantar comum ao serviço de 22 quartos, posicio-
nados junto ao centro mas negando qualquer relação com os pátios. 
Estes, são resolvidos como jardins plantados pelos próprios residentes e fornecem oportuni-
dade de estar, como mostram as áreas de sentar tratadas para esse efeito. 
Apesar disso, e uma vez que nenhuma área comum se volta para o pátio, entende-se que este 
é adoptado com a intenção de iluminar as circulações e constituir uma extensão visual.
A sua utilização depende exclusivamente  ̶  salvo acontecimentos organizados pelo centro 
social  ̶  da vontade de o utilizar, uma vez que não existe qualquer necessidade de descer à 
cota do mesmo.
Entende-se a opção por dois pátios, na medida em que as distâncias se vêem assim reduzidas. 
No entanto, acredita-se que tal opção, associada à falta de equipamentos capazes de dinami-
zar o espaço exterior, aumentam a probabilidade de inutilização desses espaços, resultando 
uma restrição dos idosos ao interior do edifício.
 

4.1.1 St. Michael Centre
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Fig.84

Fig.85

Fig.84- Casas em Ur, Caldea , BLASER, Werner, Patios: 5000 años de evolución- desde la antiguidad hasta nues-
tros dias. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1997. p.10
Fig.85- Casa italiana com atrio em pompeya, BLASER, Werner, Patios: 5000 años de evolución- desde la antigui-
dad hasta nuestros dias. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1997. p.12
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O pátio é um elemento encontrado nas mais variadas épocas e culturas, popular pela sua 
versatilidade e formas de composição que proporciona. A sua origem gera alguma discórdia, 
existindo autores que defendem que esta se deu na China, enquanto outros apontam para as 
casas em Ur no ano 3000 A.C, na Mesopotâmia. Nestas últimas, o pátio assume-se enquanto 
principal espaço de distribuição entre os diferentes compartimentos da casa além de repre-
sentar a única forma de iluminação e ventilação desses mesmos compartimentos, uma vez 
que a entrada da casa constituía muitas vezes a única abertura para o exterior. 
Devido à privatização do espaço exterior e sobretudo à rentabilização dos espaços urbanos, 
uma vez que as casas se podiam construir contiguamente, esta organização foi adotada pelas 
civilizações grega e romana. 
A casa pátio romana, desenvolvida em um ou dois pisos, organizava-se em torno do núcleo 
aberto da casa, o átrio. 
O atrium romano  deu lugar a um peristilo na Grécia, sendo que “ nas casas mais ricas, em 
torno do pátio interior, existiam salas de receção e comedores, mas também dormitórios e 
quartos de serviço e, na parte traseira da casa, quartos para as senhoras”1.O peristilo transfor-
ma-se com a civilização grega num espaço de carácter doméstico. 
Além da sua função climática, de iluminação e ventilação natural, reconhece-se o seu poten-
cial enquanto espaço de encontro social e de extensão dos espaços interiores.
Do ponto de vista da terceira idade parece-nos uma mais valia a possibilidade de oferecer 
um espaço exterior que convide à sua utilização sem que os residentes sejam expostos a 
condições que possam deteriorar a sua saúde. 
Assim, os projectos apresentados em seguida propõem interpretações do pátio que o afastam 
do mero espaço de contemplação previsto anteriormente.

1 BLASER, Werner, Patios: 5000 años de evolución- desde la antiguidad hasta nuestros dias. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 1997. p.13.

4.2 Pátio, extensão do espaço interior
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Fig.90

Fig.91
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Fig.88

Fig.86 e 89- Planta piso térreo e superior respectivamente, escala 1:1000, cedida pelo arquitecto
Fig.87- Vista exterior do edifício, cedida pelo arquitecto
Fig.88, 90 e 91- Vistas do pátio, cedidas pelo arquitecto
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Arquitecto              Carvalho Araújo
Ano                                            2010
Localizaçção        Ponte de Lima,PT
Cliente               C.M.Ponte de Lima
Nº Pisos                                           1
Área               
Número  de quartos                     27

“Numa casa branca vivia uma senhora benemérita que doou o terreno, casa e anexos para que 
aí se construísse um lar de idosos e uma creche. Exigiu apenas que a construção fosse feita 
antes da sua morte. Tudo partiu então da casa, ela é o centro e o símbolo.”1

Localizado na freguesia do Freixo em Ponte de Lima, o edifício insere-se num conjunto onde 
se prevê a construção de uma creche e de uma quinta pedagógica. 
Seguindo o alinhamento da casa, resulta da ampliação duma plataforma existente, na qual 
se defi nem dois pátios. Talvez pela proximidade aos aglomerados populacionais que podem 
atuar como complemento na prestação de serviços, o lar compreende apenas os espaços es-
senciais à vida na instituição, assegurando os cuidados básicos de saúde e higiene.
Desenvolve-se sobretudo no piso térreo, salvo a administração que ocupa parte da casa pré- 
existente e o centro de dia, resolvido num novo volume. A disposição dos espaços faz-se de 
acordo com a sua função, sendo clara a distinção entre público, privado e áreas de serviços. 
Assim, enquanto os 27 quartos se voltam para o exterior, os espaços de carácter público são 
colocados nos extremos do pátio, permitindo a sua extensão para este.
Os espaços destinados a cuidados básicos, dividem-se em dois núcleos: um primeiro próximo 
dos quartos a poente, e um segundo que inclui gabinete médico e cabeleireiro, junto ao átrio 
de entrada. 
À volta do segundo pátio forma-se um núcleo de serviços que inclui cozinha e zonas técnicas.
Relativamente à materialidade, a sua escolha “teve como ponto de partida as exigências de 
elevada durabilidade e baixa manutenção”2. Assim, em pisos de zonas sanitárias e instalações 
optou-se por pavimento cerâmico, enquanto no resto das zonas se opta pelo pavimento em 
linóleo. Nas paredes optou-se por uma cor branca e por revestimentos em madeira, uma vez 
que a distinção de materiais entre pavimento e paredes resulta numa melhor perceção dos 
espaços.
Segundo a dissertação de Joana Raquel da Silva Pereira acerca deste mesmo lar, o pátio 
é muito utilizado para caminhadas e é inclusive comparado por alguns “ao canteiro lá de 
casa”3, constituindo um espaço agradável no quotidiano dos residentes.

1 Informação retirada da memória descritiva cedida pelo arquitecto
2 Informação retirada da memória descritiva cedida pelo arquitecto
3 PEREIRA, Joana Raquel da Silva, “Humanizar o Habitat na terceira idade - Lar Casa de Magalhães”, Porto: 
Universidade Fernando Pessoa, 2015 [Dissertação de Mestrado]. p.72

4.2.1 Lar Casa de Magalhães
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Fig.96

Fig.97

Fig.92, 95, e 97 - Vistas do edificio [http://www.gsottbauer.at/projekte/bauten/21-s-zenzi]
Fig.93- Planta Piso 2, 1:1000, MINGUET, Josep Maria; MIRA, Oscar Vazquez, Contemporary living spaces for the 
elderly, Barcelona: Monsa , 2009. p.102
Fig.94- Planta Piso 0, 1:1000, MINGUET, Josep Maria; MIRA, Oscar Vazquez, Contemporary living spaces for the 
elderly, Barcelona: Monsa , 2009. p.99
Fig.96- Vista do vitral, MINGUET, Josep Maria; MIRA, Oscar Vazquez, Contemporary living spaces for the elderly, 
Barcelona: Monsa , 2009. p. 100
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Arquitecto    Gsottbauer architektur
Ano                                            2007
Loc.    Zirl, Innsbruck-Land, Áustria
Cliente               
Nº Pisos                                           3                              
Área                                           6274                
Número  de quartos                     60                      

A residência situa-se no centro de Zirl na Áustria, a curta distância da igreja e do cemitério e 
rodeada de habitações unifamiliares.
O edifício desenvolve-se em três pisos, sendo a “entrada principal colocada no piso um, jun-
tamente com cafetaria e uma pequena capela”1. 
Reúne um total de 60 quartos individuais, dispostos em torno dum pátio e distribuídos pelos 
três pisos nas alas a Sul, Oeste e Este. No piso térreo, a ala Norte corresponde a uma ala de 
serviços, reunindo uma grande cozinha junto das salas de manutenção, com acesso desde o 
cais de cargas e descargas. 
Na ala Sul, surge uma sala comum com kitchenette, possivelmente a sala de refeições que 
pode ser servida pela cozinha, o que implica uma passagem de refeições pelo corredor que 
serve os três quartos a Oeste. 
No último piso, as alas assumem uma organização semelhante às do piso zero, com exceção 
da ala Norte que acolhe uma grande sala polivalente e área destinada a banhos assistidos.
O pátio, principal elemento da composição, assume diferentes relações com os restantes ele-
mentos. No piso térreo, a Este, é desenhada uma pequena sala de estar com vista
para este, enquanto no piso 1 se localiza a capela identificada na fachada por um vitral (ver 
fig.96)  e , no último piso, um terraço cuja utilização advém não só da oportunidade de estar 
ao ar livre, mas também de observar o que acontece no restante edifício. A oeste, locali-
zam-se pequenas salas, possivelmente destinadas ao pessoal que, mesmo em momento de 
descanso podem observar os residentes e auxiliar em caso de acidente. Mais uma vez surgem 
pequenos terraços que convidam a olhar o pátio.
Apesar da relação com o pátio, não se pretende que o edifício se encerre em si mesmo, antes 
pelo contrário. Uma das premissas do desenho foi conectar os espaços interiores a espaços 
exteriores, gerando uma grande oferta de espaços exteriores comuns. Ao nível do piso térreo 
essa relação é facilitada e destaca-se o desenho de um jardim terapêutico a Poente, para onde 
se voltam as salas de jantar/estar. 
Assim, apesar do pátio constituir um importante elemento de organização percebe-se que o 
dia-a-dia dos residentes não deve ficar restringido a este.

1  MINGUET, Josep Maria; MIRA, Oscar Vazquez, Contemporary living spaces for the elderly, Barcelona: Mon-
sa, 2009. p.97

4.2.2  Residência Szenzi
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Fig.98

Fig.99

Fig.100

Fig.98- Vista desde o pátio [http://www.archdaily.com/800971/residencia-personas-mayores-scar-miguel-ares-alva-
rez]
Fig.99- Vista do pátio desde a circulação, [http://www.archdaily.com/800971/residencia-personas-mayores-scar-mi-
guel-ares-alvarez]
Fig.100- Vista da circulação [http://www.archdaily.com/800971/residencia-personas-mayores-scar-miguel-ares-al-
varez]
Fig.101- Planta 1:1000 [http://www.archdaily.com/800971/residencia-personas-mayores-scar-miguel-ares-alvarez]
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Arquit.  Óscar Miguel Ares Álvarez
Ano                                            2016
Localizaçção     Valladolid, Espanha
Cliente               
Nº Pisos                                           1
Área                                           2000
Número  de quartos                     27

O lar não pode ser entendido fora do seu contexto. A aridez do terreno e a dureza da paisagem 
conduziram a uma solução voltada para si mesma, “como uma concha que protege o interior 
gentil, quente e complexo”1.
Segundo os autores, o projecto foi orientado pela vontade de “fornecer aos idosos um am-
biente amigável que promova o contacto com a natureza e o sol e que realce a relação de 
proximidade dos seus habitantes”2. A apropriação característica das áreas rurais de Castilla 
e Léon, de cadeiras posicionadas junto à entrada, inspiram as relações de vizinhança que os 
autores se propõem a desenvolver.
Nesse sentido, os quartos são tratados como pequenos módulos que se distribuem organica-
mente em torno do pátio voltando-se para este. 
A circulação desenvolve-se ao longo do perímetro do edifício, e origina pequenos largos 
junto aos quartos com bancos que convidam ao convívio entre residentes.
Assistimos aqui a uma inversão da relação com o pátio verificada nos exemplos anteriores. 
A circulação que anteriormente se desenvolvia em torno do pátio, passa para o perímetro 
exterior do edifício, permitindo que os quartos se abram para este espaço. Esta solução, 
aproxima-se da organização vista nas casas da Mesopotâmia, em que o pátio se encontrava 
em relação directa com os compartimentos da casa e constituía a única forma de iluminação e 
de distribuição. Tal como nessas, também aqui o pátio adquire um carácter de espaço público 
distribuidor, ainda que não constitua o principal elemento de distribuição.

1  Informação retirada do site Contextos de Arquitectura [http://contextosdearquitectura.com/proyecto-007/]
2  Informação retirada do site Contextos de Arquitectura [http://contextosdearquitectura.com/proyecto-007/]

4.2.3 Lar em Valladolid
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5.
 Organização em Maisonnées
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Desde os anos 80 prevalece nos países nórdicos “uma orientação política para a ancianidade, 
segundo a qual o idoso deve poder viver a idade avançada do modo mais semelhante ao 
vivido até então”1. 
No entanto, “a entrada numa instituição conduz muitas vezes a uma paragem de atividade”2 
e ao abandono de responsabilidades, devido a um conjunto de serviços pagos aos quais o 
indivíduo se acomoda. Esta atitude conformista pode não só resultar num agravamento das 
condições físicas e psicológicas como conduzir, eventualmente, a uma perda ou redução de 
autonomia.
Neste sentido, a política nórdica defende que o idoso deve ser livre de escolher onde e como 
quer viver, quais os serviços que lhe convêm e que, independentemente da sua condição, se 
sinta responsável pelo seu próprio espaço.
Estas premissas, associadas a um espírito e capacidade de viver em comunidade, com uma 
tradição enraizada na modernidade destes países, permitem o desenvolvimento duma solução 
de escala residencial, em que o edifício é decomposto em comunidades. 
Cada uma destas comunidades reúne um conjunto de quartos em número discreto e um es-
paço social, normalmente com cozinha ou kitchenette integrada. Pelas relações de proximi-
dade mas sobretudo pelo contacto social espontâneo, este tipo de estrutura tornou-se no mais 
adaptado em edifícios destinados a acolher pessoas com demência. 
Este tipo de residentes, segundo o autor Victor Regnier, “não passa a maior parte do tempo 
no seu quarto”3, contrariamente aos indivíduos que não sofrem de demência, pelo que o 
desenvolvimento de um espaço comum de escala familiar facilmente vigiável constitui uma 
boa solução. 
Na Europa do Norte, “cada edifício pode acolher entre quatro e seis comunidades, cada um 
com capacidade para seis a oito residentes”4. O número de quartos constitui um fator impor-
tante na definição do caráter familiar uma vez que a um aumento do número de residentes 
corresponderá um aumento da dimensão do espaço comum e se perderá a escala familiar.

1  SABATER, Txatxo; MALDONADO, Josep, Guia De Estudio Para La Arquitectura de la Gerohabitacion, 
Cohabitacion Y Emancipacion, Barcelona: UNIV. POLITECNICA CATALUÑA, 2009. p.47
2  DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: 
Le Moniteur, 1997. p.52
3  REGNIER, Victor, Design for assisted living: Guidelines for housing the physically and mentally frail, Nova 
Iorque: John Wiley & Sons, 2002. p.137
4 REGNIER, Victor, Design for assisted living: Guidelines for housing the physically and mentally frail, Nova 
Iorque: John Wiley & Sons, 2002. p.137

5.1 A filosofia Nórdica
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Fig.102 - Idosos a jogar [https://www.flickr.com/photos/jcmoraes/sets/72157623074526139/]

Fig.102
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A organização em “maisonées”, apesar de ser sobretudo utilizada no caso de indivíduos com 
demência, representa uma estrutura flexível e adaptável aos variados graus de dependência. 
Assim, consoante a utilização do espaço social da comunidade e a maior ou menor presença 
de pessoal assistente, estas comunidades podem acolher desde pessoas muito dependentes a 
independentes.
No caso de pessoas independentes é interessante conceber a comunidade como uma unidade 
autónoma cujo espaço fica à responsabilidade dos seus residentes. O espaço social constitui 
o ponto de encontro entre os membros da comunidade, onde as tarefas do quotidiano repre-
sentarão a principal ocupação.
Nesse sentido, a presença de uma kitchenette é indispensável uma vez que esta “constitui 
uma referência a um estilo de vida normal”1, ao mesmo tempo que permite um afastamento 
do carácter hospitalar e institucional do qual este tipo de programa geralmente se aproxima.
No entanto, o tempo do idoso pode ser ocupado por outro tipo de atividades, desde terapêu-
ticas a recreativas, pelo que a kitchenette deve ficar disponível apenas para a preparação 
de lanches ou pequenos-almoços, ficando as principais refeições à responsabilidade duma 
cozinha principal.
No caso de pessoas muito dependentes, o espaço social pode ser servido por uma cozinha 
que assegure a alimentação dos residentes continuando a desempenhar um papel importante 
na medida em que, dada a pouca mobilidade, a proximidade dum espaço de estar íntimo e 
familiar se torna atractiva.

1 REGNIER, Victor, Design for assisted living: Guidelines for housing the physically and mentally frail, Nova 
Iorque: John Wiley & Sons, 2002. p.125
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Fig.103- Fleury-lés-Aubray( Loiret), Philippe Alluin,1991
DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: Le 
Moniteur, 1997. p.37
Fig.104- Maison familiale, Yves Chaperot e Gilbert Lavanant, 1987
DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: Le 
Moniteur, 1997. p.37
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A experiência dos CANTOUS permite pôr em prática os princípios enunciados pela cultura 
nórdica.
CANTOUS, ou “ Centre d´Animation Naturelle Tirrée d´Occupations Utiles” tem como 
princípio associar um novo conceito de acolhimento, suporte e assistência. Do ponto de vista 
espacial, o CANTOU “ é uma pequena estrutura de doze ou quinze quartos, abertos sobre um 
espaço de vida coletivo”1 que pode prolongar-se para um terraço ou jardim. Nesta estrutura 
familiar animada por uma anfitriã, a vida das pessoas é organizada em “função das tarefas 
domésticas”2 , sobretudo da preparação de refeições. 
O primeiro CANTOU foi o de Émilie-de-Rodat, na Rueil Malmaison, construído em 1977.
Vários se seguiram, autónomos ou integrados em estruturas de maior dimensão adquirindo, 
segundo uma avaliação de 1991, um importante papel na redução do estado depressivo dos 
residentes. Apesar disso, “os episódios de agressividade são mais frequentes do que em es-
truturas hospitalares”3.
Philipe Alluinc4 desenvolveu, em 1991  dois pavilhões dum hospital segundo o princípio de 
CANTOU. Organizaram-se duas comunidades, cada uma constituída por cinco quartos cuja 
superfície foi reduzida ao mínimo, de forma a criar um espaço coletivo para o qual estes se 
abrem. Uma vez que se encontra rodeado de quartos, este espaço carece de iluminação natu-
ral, factor contrariado com a inserção de envidraçados no topo das portas, que deixam assim 
passar alguma da iluminação proveniente dos quartos. No centro das duas comunidades, 
desenvolve-se uma cozinha comunitária e espaço para banhos assistidos.
Também Yves Chaperet5 desenvolveu um CANTOU com doze quartos destinados a pessoas 
desorientadas onde, através da introdução de corredores, consegue abrir a sala comum para 
o exterior.
As obras analisadas em seguida constituem organizações em “maisonnées” aplicadas às di-
versas estruturas analisadas anteriormente.
Por último, dentro desta lógica de redução de escala e duma vontade de que as pessoas con-
tinuem a sua vida de forma semelhante à vivida antes do momento de institucionalização, é 
apresentado um caso de estudo Português onde este princípio de redução de escala é levado a 
um outro extremo: no Complexo de Alcabideche pequenas residências unifamiliares funcio-
nam de forma semiautónoma relativamente a um centro de serviços e actividades.

1 DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: Le 
Moniteur, 1997. p.30
2 DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: Le 
Moniteur, 1997. p.36
3 DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: Le 
Moniteur, 1997. p.36
4 DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: Le 
Moniteur, 1997. p.37
5 DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: Le 
Moniteur, 1997. p.37

5.2 A experiência dos CANTOUS
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Ground Floor

Fig.105- Planta Piso Térreo, 1:1000 
[http://www.archdaily.com.br/br/760936/lar-de-idosos-peter-rosegger-dietger-wissounig-architekten]
Fig.106- Vista desde uma das cozinhas 
[http://www.archdaily.com.br/br/760936/lar-de-idosos-peter-rosegger-dietger-wissounig-architekten]
Fig.107- Vista desde o corredor 
[http://www.archdaily.com.br/br/760936/lar-de-idosos-peter-rosegger-dietger-wissounig-architekten]
Fig.108- Vista exterior 
[http://www.archdaily.com.br/br/760936/lar-de-idosos-peter-rosegger-dietger-wissounig-architekten]
Fig.109- Vista da galeria no segundo piso, [http://www.archdaily.com.br/br/760936/lar-de-idosos-peter-rosegger-di-
etger-wissounig-architekten]
Fig.110- Vista do quarto, IDEM
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Localizado em Graz, Áustria, o edifício desenvolve-se segundo o princípio de maisonnées 
aplicado a uma estrutura centrípeta, supondo-se que se destina sobretudo a pessoas que ne-
cessitam de acompanhamento constante. 
De forma quadrangular e compacta, o edifício fragmenta-se para dar lugar a oito comuni-
dades  ̶  quatro em cada piso  ̶  dispostas em torno de um centro comum.
A entrada do edifício localiza-se no recuo entre as duas comunidades a Sul, num espaço cen-
tral onde convergem as circulações que fazem a distribuição entre as quatro comunidades. 
Neste centro, concentram-se ainda espaços destinados a terapia e ao repouso dos cuidadores, 
além duma sala polivalente e de estar ao nível do piso térreo.
Cada comunidade é constituída por sala de refeições, cozinha, lavandaria, doze quartos indi-
viduais e um quarto duplo. A variedade de oferta dos serviços dentro da própria comunidade, 
permite o seu vivenciamento enquanto casa individual, num ambiente familiar, acolhedor e 
independente do resto do edifício. 
O centro acolhe assim espaços destinados a uso ocasional, adquirindo uma função secundária, 
uma alternativa a quem procura contacto social fora da sua comunidade. 
Do ponto de vista do abastecimento das diversas cozinhas, a entrada de serviços e a pre-
sença de um monta-cargas junto da mesma, sugerem que este constitui o principal acesso 
de serviços a ambos os pisos, sendo que o espaço central constituirá um elemento de dis-
tribuição de serviços. 
A organização dos quartos é bastante simples, importando destacar o tratamento ao nível da 
fachada constituída por dois vãos, sendo que um deles forma um parapeito que pode servir 
de banco ou simplesmente de apoio a objetos pessoais.
Assim, o edifício demonstra a possibilidade de dispôr as comunidades a uma mesma distân-
cia dum centro que se torna acessível a todos, numa relação de proximidade mas de inde-
pendência.

Arq. Dietger Wissounig Architekten
Ano                                            2014
Localizaçção               Graz, Áustria
Cliente                              
Nº Pisos                                           2
Área               
Número  de quartos                     96

5.3 Aplicação a uma estrutura centrípeta - Lar Peter Rosegger
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Fig.111- Vista exterior do edifi cio, DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux 
établissements spécialisés, Paris: Le Moniteur, 1997. p.142
Fig.112- Planta Pisos 4 e 5, 1:1000, DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux 
établissements spécialisés, Paris: Le Moniteur, 1997. p.143
Fig.113- Planta Pisos 1,2 e 3, 1:1000, DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux 
établissements spécialisés, Paris: Le Moniteur, 1997. p.143
Fig.114- Planta do Piso 0, 1:1000, DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux 
établissements spécialisés, Paris: Le Moniteur, 1997. p.143
Fig.115- Planta duma Maisonnée, 1:500, DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté 
aux établissements spécialisés, Paris: Le Moniteur, 1997. p.143
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Arquitecto             AD Quatio SCM
Ano                                           1994
Localizaçção                Paris, França
Cliente         Ass.Publica-Hosp.Paris
Nº Pisos                                           7
Área               
Número  de quartos                   135

O edifício apresenta a forma de um bloco dividido em maisonnées destinado a acolher cuida-
dos rápidos, de longa duração e paliativos.
Os três pavilhões encontram-se interligados por caixas de vidro que fazem a distribuição 
vertical ao longo do edifício, funcionando cada um como os CANTOUS, onde os quartos são 
servidos por um espaço colectivo central.
Este espaço adquire um carácter doméstico, sendo iluminado por uma grande janela cuja 
orientação varia nos três pavilhões. 
No centro da composição desenvolve-se um quiosque, a partir do qual se distribuem os pratos 
para refeições. Além deste espaço, cada maisonnée conta ainda com um gabinete de enferma-
gem que, de forma a permitir a vigilância e o contacto entre cuidadores e residentes, se abre 
para o espaço central.
“A cave do edifício reúne os espaços técnicos e alguns escritórios iluminados através de um 
pátio”1,  enquanto o piso térreo se destina essencialmente a espaços destinados ao bem-estar, 
como o oratório, sala de festas, salão de chá ou mesmo as  terapias de movimento e ocupa-
cional. Além destes espaços, acolhe ainda escritórios e parte de cuidados de longa duração.
O primeiro, segundo e terceiro piso destinam-se aos cuidados rápidos e de longa duração, 
existindo uma separação destas por piso, devido aos diferentes tratamentos que exigem.
O quarto e quinto piso destinam-se aos cuidados paliativos, reunindo além dos quartos e salas 
dos residentes, quartos destinados a familiares.
De acordo com o doutor Baulon, “a divisão em 3 maisonnées, com três salas de refeições por 
piso confere uma boa escala aos espaços “2, verifi cando-se os objectivos propostos por este 
tipo de organização.
A disposição das maisonnées de forma linear reforça a individualidade das mesmas, não sen-
do promovido o encontro entre residentes de diferentes maisonnées, que apenas se dará nos 
acessos verticais partilhados ou no piso térreo.

1  DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: 
Le Moniteur, 1997. p.140
2  DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: 
Le Moniteur, 1997. p.140

5.4 Aplicação a uma estrutura linear - Fundação Rossini
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Arquitecto             Domes arkitekter
Ano                                            1997
Loc.    Kongens Lyngby, Dinamarca
Cliente          Albertslund Kommune
Nº Pisos                                           1
Área               
Número  de quartos                     24

Os dinamarqueses partiram da construção de grandes edifícios para conjuntos mais pequenos 
de dezoito a trinta unidades, por sua vez subdivididos em comunidades de seis a oito resi-
dentes.
Humlehusene localiza-se na comunidade suburbana de Albertslund, desenvolvendo-se junta-
mente com um centro de dia destinado a toda a comunidade. 
Trata-se de um edifício de um único piso, que consiste em três comunidades em forma de L 
e dispostas em torno de um pátio comum. Tal como a maioria dos edifícios que seguem esta 
organização em maisonnées, destina-se a pessoas com demência, fornecendo um ambiente de 
escala controlada e que proporciona uma relação íntima entre residente e cuidador.
Cada comunidade é constituída por 8 quartos servidos por uma cozinha que, colocada na 
intersecção do L é responsável pela separação entre sala de estar e de jantar. 
Os quartos, voltados para o exterior do edifício, são constituídos por zona de dormir, zona 
de estar, quarto de banho e um hall de entrada onde dispõem de arrumos e de uma pequena 
kitchenette destinada à preparação de chás. Ao contrário destes, os espaços comuns voltam-se 
para o pátio, pressupondo a sua utilização enquanto espaço de encontro entre comunidades. 
Junto ao edifício o pátio assume uma pavimentação dura, com mobiliário e zonas de sentar, 
enquanto a área central se destina a plantações.
Segundo Victor Regnier, “no passado, os residentes e o pessoal plantavam e cultivavam os 
vegetais aqui” 1, mas de momento, os residentes apresentam-se demasiado frágeis para par-
ticipar nestas atividades, devido à idade que ronda em média os 82 anos. Apesar desta difi -
culdade, o pátio continua a ser utilizado sobretudo no Verão para refeições e churrascos que 
visam juntar as comunidades. 
A vantagem da disposição das comunidades em torno do pátio prende-se não só com a uti-
lização do mesmo enquanto espaço de encontro, mas também com a relação visual que se 
estabelece entre estas, gerando uma dinâmica próxima da analisada com o Humanitas Berg-
weg na estrutura centrípeta.

1  REGNIER, Victor, Design for assisted living: Guidelines for housing the physically and mentally frail, Nova 
Iorque: John Wiley & Sons, 2002. p. 222

5.5 Aplicação a uma estrutura fechada - Residência Humlehusene
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Fig.118

Fig.119

Fig.120

Fig.121

Fig.1- Planta Piso 1, escala 1:1000, cedida pelo atelier Guedes Cruz arquitectos.
Fig.2- Planta Piso 0, escala 1:1000, cedida pelo atelier Guedes Cruz arquitectos.
Fig.3- Planta Piso -1, escala 1:1000, cedida pelo atelier Guedes Cruz arquitectos. 
Fig.4- Planta Piso -2, escala 1:1000, cedida pelo atelier Guedes Cruz arquitectos.

N
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Arquitecto                    Guedes Cruz
Ano                                            2012
Localizaçção           Cascais , Lisboa
Cl.      F. Social do Quadro Bancário
Nº Pisos           4 ( volume principal)
Área                                           9956
Nº quartos  30 quartos | 52 módulos

O complexo social de Alcabideche procura reconstituir um estilo de vida mediterrânico no 
qual ruas, jardins e praças se tornam extensões do próprio edifício. 
Nesse sentido, compreende 52 casas semiautónomas e um edifício principal ao centro. 
A chegada a este volume faz-se ao nível do piso 0, onde se distribuem, à esquerda da entra-
da, sete quartos duplos com um gabinete de enfermagem e à direita um espaço de cafetaria. 
O piso superior a este acolhe dezasseis quartos, com serviços de enfermagem e banho as-
sistido, além de espaços destinados a administração. A separação destas funções é marcada 
pelo corredor interno, existindo uma fachada destinada a serviços e outra a quartos. O piso 
-1 aberto a sul para o exterior e com vãos escavados a Norte é iluminado naturalmente de 
ambos os lados. Aqui reúnem-se 7 quartos individuais, sala de refeições, cozinha e ginásio 
com balneários.
Por último, o piso -2 é reservado a zonas técnicas e de serviço como cais de cargas e descar-
gas acessível a partir do estacionamento, além de lavandaria e uma capela.
Cada módulo compreende quarto de dormir e sala equipada com kitchenette, o que permite 
que pessoas menos dependentes assumam responsabilidade pela sua casa. Pretende-se com 
isto contrariar a acomodação a serviços e promover a atividade das pessoas, de forma a evitar 
a evolução da dependência.
Construtivamente as casas são formadas por um núcleo de betão com cofragem de tornos de 
madeira e cobertos por uma caixa em acrílico plexiglass. Esta caixa, permite a iluminação da 
“aldeia” durante a noite além de funcionar como sistema de alerta em caso de emergência, 
mudando a iluminação de branco para vermelho.
Ao responder a diferentes dependências, desde pessoas acamadas a pessoas que requerem 
apenas alguma vigilância, o edifício oferece condições para acompanhar a evolução de cada 
paciente, evitando a mudança para outro lar caso a dependência se agrave.
O conjunto de serviços e espaços concentrados no volume principal reúne as condições para 
que o idoso não necessite de abandonar as instalações: ginásio, piscina e capela, aproximan-
do-se da vivência num hotel. 

5.6 Complexo Social de Alcabideche



94

                                       NUNO AGUIAR           HABITAÇÃO PARA A TERCEIRA IDADE.PROPOSTA PARA A VILA DE ARRIFANA

Fig.122

Fig.123

Fig.124

Fig.122, 123 e 124- Vista do conjunto 
[http://www.archdaily.com.br/br/761557/complexo-social-em-alcabideche-guedes-cruz-arquitectos]
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Fig.125

Fig.126

Fig.127

Fig.125- Planta e alçado do módulo, 1:200, Cedida pelo atelier Guedez Cruz Arquitectos
Fig.126-Vista do módulo 
[http://www.archdaily.com.br/br/761557/complexo-social-em-alcabideche-guedes-cruz-arquitectos]
Fig.127- Vista tratamento espaço público, 
[http://www.archdaily.com.br/br/761557/complexo-social-em-alcabideche-guedes-cruz-arquitectos]
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6.
 Projecto



98

                                       NUNO AGUIAR           HABITAÇÃO PARA A TERCEIRA IDADE.PROPOSTA PARA A VILA DE ARRIFANA

Fig.128 Fig.129

Fig.130 Fig.131

Fig.128- Rua Gago Coutinho a verde, fazendo a ligação do terreno à N1.
Fig.129- Rua do Monte a verde, fazendo a ligação do terreno à N1.
Fig.130- Vista do terreno desde a rua Gago Coutinho, Foto do autor.
Fig.131- Vista do terreno desde a rua do Monte, Foto do autor.
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O local proposto localiza-se na Vila de Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira, num 
terreno com pendente para sul com uma boa exposição solar. 
Conhecido popularmente como a “Quinta do Bispo”, o terreno apresenta-se deslocado 
daquele que é considerado o centro da vila, mantendo, no entanto, uma vantajosa relação 
com a principal rede de estradas. 
A rua Gago Coutinho, a norte, e a rua do Monte, a sul,constituem os únicos acessos ao terre-
no, permitindo a ligação à nacional N1, outrora a principal estrada de ligação Porto-Lisboa. 
Actualmente, permite o acesso às auto estradas A1 e A41, a ligação às cidades de São João da 
Madeira e Santa Maria da Feira onde se encontram os hospitais mais próximos. 
Apesar da boa acessibilidade rodoviária, o terreno dispõe de poucos pontos de interesse na 
proximidade que motivem a saída da instituição para um passeio. Dentro destes, salienta-se 
a presença dos campos de futebol, hipermercado e escolas primária, secundária e infantário .
O forte declive das ruas que conduzem à Rua do Monte, a Sul, e a ausência de construções na 
rua Gago Coutinho, constituem uma dificuldade no acesso pedonal a esses mesmos equipa-
mentos, pelo que o programa proposto reúne instalações além das estipuladas pela legislação.
Pela proximidade aos aglomerados populacionais, pondera-se a chegada ao terreno a partir 
da rua do Monte, facilitando assim a sua integração na comunidade local.
A nível de pré-existências podemos encontrar um tanque junto ao muro que define a rua Gago 
Coutinho, a casa do antigo proprietário e um espigueiro.
A casa do proprietário é constituída por um volume em pedra que, na altura, servia de estábu-
lo e um volume anexado posteriormente que, no piso térreo, se destinava a atividades rela-
cionadas com a agricultura ou criação de gado. O piso superior reúne os espaços destinados à 
habitação mas revela muitas fragilidades, entre as quais a laje prestes a ceder.
Relativamente ao espigueiro, devido à posição e visibilidade que ocupa no terreno, que o 
tornaram um elemento caracterizador do mesmo , e uma vez que constitui um símbolo das 
actividades agrícolas ali realizadas, opta-se pela sua manutenção. 
Quanto aos outros elementos, entendendo-se que o seu contributo para a caracterização do 
terreno é irrelevante, propõe-se a sua demolição.

6.1 O lugar



100

                                       NUNO AGUIAR           HABITAÇÃO PARA A TERCEIRA IDADE.PROPOSTA PARA A VILA DE ARRIFANA

Fig.132

Fig.133

Fig.134

Fig132.- Vista da casa do proprietário. Foto do autor.
Fig.133- Vista do espigueiro desde a varanda de casa do proprietário. Foto do autor.
Fig.134- Vista do espigueiro e da rua do Monte ao fundo. Foto do autor.
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Fig.135- Planta do terreno 1:2000
Fig.136- Corte AA´ 1:1000
Fig.137- Corte BB´ 1:1000
Fig.138- Corte CC´ 1:1000
Fig.139- Corte DD´ 1:1000
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EstarFig.140- Esquema de organização dos espaços
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6.2 O Programa

O programa de habitação para a terceira idade constitui um sistema cada vez mais complexo 
na procura de um ambiente seguro e adaptável à evolução da condição física e psicológica 
dos seus residentes. Dentro dos diferentes tipos de resposta às necessidades da população 
idosa, distinguem-se diferentes tipos de soluções de acordo com o tipo de residente a que se 
destinam ou com os serviços e espaços que proporcionam. 
As vivendas para idosos destinam-se a idosos independentes, mas que podem contar com 
apoio externo, ter os seus próprios cuidados ou instalações de saúde. A residência de Peter 
Zumthor em Chur é um exemplo desta forma de acolhimento, reunindo apartamentos indi-
viduais com apoio de um edifício externo.
Os Retirement Home ou Residências Sénior constituem soluções em que se disponibilizam 
essencialmente quartos ou apartamentos, além dum conjunto de serviços e espaços comuns 
que podem ir desde pequenas salas até espaços de carácter terapêutico, como acontece nas 
residências Torre Sénior e no Complexo de Alcabideche.
No futuro, “o desenvolvimento de quarteirões urbanos novos ou existentes enquanto bairros 
intergeracionais para jovens e idosos e o financiamento de comunidades ganharão importân-
cia” 1, numa solução que procura promover e encorajar a ajuda entre estes.
Em Arrifana, uma vez que a única estrutura de apoio à população idosa é o centro social e 
paroquial da vila que, ainda que preste apoio domiciliário e organize diversas actividades que 
procuram introduzir o idoso na comunidade, carece de instalações destinadas quer a ativi-
dades diárias, quer ao alojamento noturno, propõe-se o desenvolvimento de uma residência 
sénior.
Pretende-se que esta atenda as necessidades dos diferentes graus de dependência, numa 
solução em que o conceito de adaptabilidade é fundamental. Através deste, torna-se possível 
o ajuste às necessidades de cada residente, evitando a transição desta instituição para outra 
quando a sua condição se agravar.
O programa proposto baseia-se na portaria nº 67, de 21 de Março de 2012 disponível em 
anexo, que reconhece os componentes essenciais ao quotidiano numa residência assistida, 
fazendo referência a espaços como sala de refeições, quartos e cuidados de saúde.
No entanto, este programa parece redutor do ponto de vista do potencial destas residências, 
sobretudo se tivermos em conta a falta de equipamentos destinados a ocupação de tempos 
livres na proximidade do terreno. 
Segundo Eckhard Feddersen, assiste-se atualmente a uma “mudança drástica nas expectati-
vas e exigências dos idosos”2  que, conscientes do papel que o impacto do seu estilo de vida 
desempenhará na saúde e na qualidade dos anos seguintes, não procuram apenas assegurar os

1 FEDDERSON, Eckard; LUDTKE, Insa, Living for the Elderly: A Design Manual, Berlin: Christel Kapitzki, 
2009. p.24
2 FEDDERSON, Eckard; LUDTKE, Insa, Living for the Elderly: A Design Manual, Berlin: Christel Kapitzki, 
2009. p.26
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Fig.141- Esquema de circulações do projecto proposto.
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cuidados básicos de saúde e segurança, mas uma nova fi losofi a e política que encoraje um 
envelhecimento saudável . 
Nesse sentido, reconhece-se a necessidade de um programa que encare a residência sénior 
não apenas como um modo de assistência mas sobretudo como potencializador de oportuni-
dades. Se atentarmos na população com idades próximas dos 65 anos, encontramos uma 
faixa etária física e psicologicamente capaz, que, com a entrada na reforma, enfrenta um 
período de transição cujos resultados podem ser muito distintos.  
Pretende-se contrariar a paragem de actividade que a entrada na reforma induz e que conduz 
ao agravamento da condição dos seus residentes, encarando este período como oportunidade 
de aprendizagem e oportunidade para utilizar o tempo livre em prol de algo que verdadeira-
mente se goste.
Nesse sentido, propõe-se um conjunto de espaços que promovam o contacto social, mas que 
sejam sobretudo capazes de manter os cidadãos física e mentalmente ativos.
Dos casos analisados optou-se por prestar particular atenção aos casos portugueses, uma vez 
que estes dispõem de maior informação relativamente aos espaços e respetivas áreas. 
Dentro destes, o lar Torre Sénior e o Complexo Social de Alcabideche constituíram as princi-
pais referências pela variedade de espaços que adicionam aos previstos pela portaria. 
Uma questão que se levanta prende-se com a integração ou não da função de centro de dia. 
Em primeiro lugar, e tendo em conta a posição do território, a conjugação com centro de 
dia permite a integração do lar na sociedade, abrindo-se à comunidade envolvente em vez 
de constituir um local encerrado em si mesmo. Em segundo, pode constituir uma ponte que 
atenue os efeitos da transição para o lar de idosos. Frequentar o lar, travar conhecimento com 
os residentes e o pessoal, permite uma familiarização que torna mais fácil a aceitação da 
residência e consequente utilização futura. Por último, as pessoas que frequentem o centro de 
dia serão certamente pessoas que procuram combater o isolamento e manterem-se ocupadas, 
pelo que estarão mais predispostas para o encontro social e inclusive, mais abertas à partici-
pação nas atividades da comunidade. Por este motivo, serão os principais responsáveis pela 
animação do edifício.
Assim, considera-se vantajosa a integração de centro de dia, considerando-se, no entanto, 
necessária a clarifi cação do espaço privado dos residentes e do espaço aberto ao centro de dia, 
de forma a evitar possiveis confl itos.
O quadro em seguida demonstra os espaços e respectivas áreas adoptadas.
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6.3 Quadro de áreas 

Capacidade para   60 residentes e 40 utentes em centro de dia (Variável) 

  Espaço Área parcial Quantidade Área Proposta Área utilizada 
1.Áreas de acesso     
Receção      6    5 
Átrio       30    27 
Loja       12    11 

Total       48    43 
 

2.Áreas de direção e serviços de administração  
Gabinete Diretor        15     19 
G. Administrativo        15     19 
Sala Reuniões        15     19 
I.Sanitárias        2,5     2,5 

Total        47,5     59,5 
 

3.Áreas das instalações para o pessoal 
Sala do pessoal         25     31 
Vestiário c/duche 
e I.S 

       20   2      40     44 

Total        65    75 
 

4.Áreas de convívio e de atividades 
Sala estar/ cafet.   100 108.1 
Atividades variadas 30 2 60 63 
Sala polivalente    100 115 
Arrumos polivalente   35 33,5 
I.S. 1/10 residentes e 
uma acessível 

25 2 50 57,4 

Biblioteca/videoteca 37/50,5  100 90 
Total   445 467 

 
 

5.Áreas de refeições 
 

Sala de refeições 
(2turnos de 50 
pessoas) 

          100        100 

I.S Comum            15        17,7 
Total            115               117,7 

 
 

6.Área de serviços 
 

Copa de cozinha           15       15 
Cozinha           60       63,8 

Despensa de dia           20       21 
Arrumos limpeza          5       6,5 

Vasilhame          5       6,5 
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Lixo        7       8,9 
Camara frigorifica           25       21 
Lavandaria          100       90 

Roupa limpa          8       8 
Roupa Suja          14       14 

Total          259        254,7 
 

Espaço Área parcial Quantidade Área Proposta Área tilizada 
7.Áreas de quartos 
7.1 Simples     

Quarto             16          22        352 
I.S             4,4          22        97 

7.3 Apartamentos     
Quarto              15          11        165 

Sala com copa              27          11        297 
I.S              4,4          11        48,4 

Total          959,4 
 

8.Áreas de saúde e manutenção fisica 
G.médico/enfermagem   20 19 

I.S Acessível   5 4,8 
Banho assistido/Apoio 
cuidados 

34 4 136 136 

Ginásio/Fisiot.   50 55 
Sala de massagens   20 20 
Quarto utente/Assist. 
nocturno  

30 2 60 66 

I.Sanitária   20 21,8 
Capela   50 55 

Total   361 377,6 
 

9.Arrecadações gerais * 
Despensa geral         50     50 
Arrumos gerais               50            2       100     100 
Arrumos 
individuais 

       178 

Áreas técnicas         50     75 
P.T         15     25 
Cais cargas e 
descargas 

        50     75 

Total         443     503 
 

Total                                                                                                             2743                        2857 
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6.4 Infl uência da estrutura centrípeta

Com base nos casos de estudo analisados, entendemos o surgimento da estrutura centrípeta 
enquanto organização capaz de proporcionar a disposição das alas a uma mesma distância 
do centro comum, gerando um princípio de igualdade e de permeabilidade visual, como se 
verifi ca na estrutura em cruz onde o altar colocado ao centro, se torna visível a partir das 
quatro alas.
No entanto, com as alterações que se verifi cam ao nível do acolhimento, nomeadamente a 
individualização dos quartos que vem substituir as grandes salas comuns, assistimos a re-
interpretações desta organização onde a questão do centro adquire novos signifi cados, que 
se caracterizam por novas funções e por novas relações que se estabelecem com o restante 
programa.
Nos casos analisados das residências Drie Hoven, Humanitas Bergweg e La Claire Noé, o 
centro é o lugar de encontro social que, pelas relações que estabelece com o restante pro-
grama, conduz a soluções muito distintas.
A primeira solução, que tem como exemplo o Drie Hoven, assemelha-se formalmente à es-
trutura em cruz e caracteriza-se por uma forte separação entre os domínios público e privado. 
O desenvolvimento das circulações perpendicularmente  ao centro permite essa separação, 
obrigando à procura do contacto social no elemento central o que, para pessoas com elevado 
grau de dependência, pode constituir um problema.
Por outro lado, o Humanitas Bergweg agrupa os quartos em torno do espaço central que, 
desenvolvido como um átrio com pé-direito triplo, constitui um factor de animação constante 
visível desde o momento de saída do quarto. No entanto, a disposição de quartos ao nível do 
átrio conduz a uma colisão entre o domínio público e privado, agravada se considerarmos que 
este espaço é aberto não apenas a residentes, mas também à comunidade exterior. Esta opção 
de abertura ao público deve-se provavelmente à dimensão exagerada do espaço central que, 
se aberta apenas a residentes, careceria de utilização e consequente animação.
De forma semelhante, a residência La Claire Noé desenvolve um átrio sobre o qual se abrem 
as circulações. A principal diferença que pode constituir uma solução para o problema do 
dimensionamento do espaço central é a utilização de pequenos “quiosques” que não só con-
fi nam diferentes zonas de estar dentro dum mesmo espaço, como acolhem programa capaz 
de potenciar a sua utilização. O problema desta solução prende-se com a perda de amplitude
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visual sobre todo o espaço comum e com o surgimento de percursos sinuosos que podem 
resultar desorientadores.
Por último, num registo distinto dos exemplos anteriores, temos o exemplo da Casa do Pro-
fessor de Cascais, da autoria de Eduardo Souto Moura. 
O centro corresponde ao momento de entrada, assumindo essencialmente a função de ele-
mento distribuidor, lugar de passagem e de ligação entre as diferentes funções do edifício às 
quais correspondem diferentes volumes.
A principal vantagem prende-se com a separação de funções que permite o deslocamento 
desde o quarto até ao cabeleireiro, por exemplo, sem passar obrigatoriamente pelos principais 
espaços de estar como a sala de refeições e de cafetaria. Ainda que se procure combater o 
isolamento social, o encontro entre residentes e a exposição social não devem ser impostos.
Em suma, a planta centrípeta surge como uma estrutura baseada num princípio de igualdade 
de uso e de vigilância.
No sentido de criar um ambiente seguro, a questão da vigilância assume grande importância, 
sendo necessário entender a dialética liberdade/segurança. Quão maior a liberdade concedi-
da ao idoso e quanto menos a presença do pessoal assistente se fi zer sentir, maior é o risco 
de que ocorra um acidente e que não seja prestada assistência imediata. Assim, a vigilância 
é essencial, valorizando-se uma vigilância discreta como elemento de segurança, nunca de 
controlo.
Entendendo-se que, entre as actividades preferidas pela população idosa,  assistir aos aconte-
cimentos em redor constitui a principal forma de participação e de integração em determina-
do meio, procura-se o desenvolvimento de um edifício que possibilite assistir ao desenrolar 
das actividades sociais, sem comprometer a privacidade dos residentes.
Nesse sentido, propõe-se uma reinterpretação do Humanitas Bergweg, descendente do 
panóptico de Jeremy Bentham.
Como vimos na análise ao panóptico, este constituía um mecanismo de vigilância e controlo
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Fig.150 Fig.151 Fig.152

Fig.153 Fig.154 Fig.155

Fig.156

Fig.150 e 153 - Esquema de vigilância do panóptico de Jeremy Bentham, Samuel Bentham e Willey Reveley, 1792
Fig.151 e 154- Esquema do Humanitas Bergweg com espaço central enquanto espaço social, EGM architecten bv, 
1995.
Fig.152 e 155 - Estudo do espaço central enquanto espaço coberto.
Fig. 156 - Estudo do espaço central coberto.
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em que era permitido ao vigilante observar todos os prisioneiros desde um ponto central, 
sem que este fosse observado. A residência Humanitas Bergweg, seguindo um princípio de 
ver e ser vista, retira o elemento de controlo do centro da composição e transforma o espaço 
central no lugar de encontro social. Atribuindo-lhe um pé-direito triplo, permite que as cir-
culações nos pisos superiores se abram sobre si, como varandas sobre uma praça, resultando 
um espaço central fechado e iluminado de forma zenital cuja organização lembra a de um 
centro comercial. 
No entanto, resulta um problema de escala que compromete a intimidade e o conforto dos 
residentes. Apesar de resultar bem em dias festivos devido ao seu carácter polivalente,  en-
tende-se uma exposição excessiva dos residentes no piso inferior, cujo desconforto resultante 
poderá conduzir à inutilização desse espaço.
Assim, pondera-se a utilização do espaço central enquanto jardim de inverno, reunindo-se 
os espaços sociais em torno do mesmo. No entanto, tendo em conta o clima de Portugal 
classificado como Csb1 e as temperaturas médias em Santa Maria da Feira cujo registo médio 
mais baixo é de 8.9º em Janeiro e a mais alta de 19.5ºem Agosto2, considera-se desnecessário 
o encerramento do espaço central, optando-se por um pátio exterior como apresentado em 
seguida.

1 Informação retirada do site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera [https://www.ipma.pt/pt/educativa/
tempo.clima/]
2 Informação retirada do site Climate [https://pt.climate-data.org/location/6908/]
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Fig.157

Fig.158 Fig.161

Fig.160

Fig.5

Fig.157 e 158 - Estudo da relação com o pátio, marcação dos pilares
Fig.159 - Estudo de pavimento- pavimentação mole
Fig.160 e 161 - Estudo da relação com o pátio, sem marcação dos pilares
Fig.162 - Estudo de pavimento- pavimentação dura

Fig.159 Fig.162
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6.5 Influência da estrutura fechada

Com base nos casos de estudo analisados, concluímos que o sucesso da estrutura fechada 
depende da caracterização do espaço exterior e da relação que este estabelece com o restante 
programa.
De uma forma geral, concorda-se que a disponibilidade e qualidade do espaço exterior tem 
um determinado efeito no comportamento do idoso,  podendo constituir um estímulo para o 
desenvolvimento físico e psicológico dos residentes. 
Com este estudo, identificaram-se duas formas essenciais de caracterização deste espaço. 
A primeira, remete para os antigos claustros em torno dos quais se desenvolvia a vida em 
comunidade e onde o espaço exterior existia para contemplação e iluminação natural das 
circulações.
A segunda, do nosso ponto de vista com maior potencial, assenta na utilização física do es-
paço enquanto elemento de distribuição ou de encontro social. Nesse sentido, o seu desenho 
deve contemplar uma flexibilidade de uso que possibilite a resposta às mais variadas necessi-
dades, oferecendo oportunidade de estar, caminhar ou simplesmente observar. 
A pavimentação do espaço central desempenha um importante papel na sua utilização. Se 
por um lado uma pavimentação dura é, do ponto de vista da acessibilidade, mais vantajosa, o 
desenho do espaço como um jardim é visualmente mais aprazível,  além de que, nos Estados 
Unidos, “o papel terapêutico dos espaços verdes foi pesquisado e documentado”1, concluin-
do-se que à parte dos quartos, estes constituíam o espaço mais utilizado.
Além da caracterização do espaço exterior importa analisar, como referido anteriormente, a 
relação que se estabelece entre o espaço exterior e o restante programa.
Dentro dos casos de estudo analisados, em nenhuma situação este espaço se assume como 
principal elemento distribuidor, ao contrário do verificado nas casas na Mesopotâmia. 
Devido à fragilidade da população idosa, entende-se que o acesso a qualquer componente do 
programa não deve passar obrigatoriamente pelo espaço exterior uma vez que, da exposição a 
diferentes temperaturas por exemplo, pode resultar um agravamento das condições de saúde 
dos residentes. O projecto mais próximo desta lógica de distribuição é o lar em Valladolid 
onde o pátio permite o acesso a todas as partes do edifício, desenvolvendo-se a circulação 
supostamente principal no perímetro do edifício.

1  FEDDERSON, Eckard; LUDTKE, Insa, Living for the Elderly: A Design Manual, Berlin: Christel Kapitzki, 
2009 p.50
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Fig.163 e 164 - Residência em Valladolid, escala 1:2000, Óscar Miguel Ares Álvarez, 
2016
Fig.165 e 166 - Lar Casa de Magalhães, escala 1:2000, Carvalho Araújo, 2010
Fig.167 - Piso térreo residência Szenzi, escala 1:2000, Gsottbauer architektur, 2007
Fig.168 e 169- Primeiro piso residência Szenzi, escala 1:2000, Gsottbauer architektur, 
2007
Fig.170 e 171 - St.Michael Center, escala 1:2000, GAP Gesellschaft Archutektur, 2004
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Assim, o papel do espaço exterior será sempre um papel secundário, cuja utilização ou não 
depende da acessibilidade e vontade de o utilizar. Projectos como o lar Casa de Magalhães ou 
o Szenzi apresentam organizações semelhantes, sendo três das quatro alas destinadas maiori-
tariamente a quartos, sendo a última responsável por acolher serviços ou espaços colectivos.
As circulações voltam-se para o espaço exterior, salvo nas alas de menor dimensão onde 
são colocados espaços colectivos capazes de potenciar a sua utilização. Esta solução resulta 
particularmente bem no Lar Casa de Magalhães onde o edifício se desenvolve num único 
piso, sendo o espaço exterior acessível a partir de qualquer espaço e de forma quase intuitiva.
Em soluções com mais do que um piso, a utilização do espaço exterior dependerá sobretudo 
dos espaços localizados ao nível deste.  Na residência Szenzi, os pisos apresentam-se organi-
zados de forma muito semelhante, donde resulta que para os residentes localizados ao nível 
do pátio seja mais fácil a sua utilização.
Também no St. Michael Centre se verifi ca a ausência de separação entre funções públicas 
e privadas ao longo dos pisos, sendo que, além disso, a circulação se desenvolve em torno 
de todo o espaço exterior não permitindo que qualquer outro espaço se volte para o pátio. 
Assim, apesar dos pátios serem pensados para serem utilizados, acreditamos que resultarão 
sobretudo como prismas de luz no edifício, dada a ausência de programa em relação directa 
com este que convide à sua utilização.
No sentido de tirar o máximo partido do espaço exterior, é proposta a recuperação do esque-
ma dos antigos mosteiros onde o piso térreo reunia os espaços comuns e o piso superior era 
reservado às celas. Pretende-se que o espaço exterior se torne parte do espaço social, gerando 
um ambiente dinâmico que constituirá um importante factor de animação para os residentes 
que o poderão observar a partir dos pisos superiores.
Permitindo esta lógica de observação, a estrutura fechada aproxima-se da organização 
proposta pelo projecto centrípeto do Humanitas Bergweg, onde a principal diferença reside 
na interioridade ou exterioridade do espaço central, e que resulta fundamental no funciona-
mento do edifício e na forma como as interações sociais se estabelecem.
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Fig.175

Fig.172 - Evolução do conceito, de volume compacto à organização em torno dum pátio
Fig.173- Visibilidade entre as salas ao nivel do piso térreo
Fig.174- Transparência do piso térreo
Fig.175- Esquiço do pátio
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Enquanto na residência Humanitas Bergweg o espaço central constitui o principal espaço de 
estar que, devido à sua posição central, funciona também como elemento de ligação entre as 
diferentes alas, nas soluções em torno de um pátio exterior o espaço social é deslocado para 
as alas, dando origem à fragmentação dum único espaço em salas de menor dimensão. Desta 
alteração, entende-se que as principais salas de estar deixam de ser observáveis a partir de 
qualquer ponto, sendo necessário repensar a forma como se estabelecem as relações visuais 
no edifício. 
Em primeiro lugar entende-se que as principais salas, apesar de se encontrarem dividas em 
salas de menor dimensão devem manter a visibilidade entre elas. 
Em segundo, entende-se que a observação a partir dos pisos superiores será tanto mais rica 
quanto maior for a utilização do pátio.  
Assim, propõe-se a organização das principais salas de matriz aberta ao nível do piso térreo, 
gerando uma total transparência de Poente a Nascente que permite a leitura do espaço como 
se de um único espaço se tratasse. Por outro lado, a proximidade destas salas ao pátio trans-
formam-no numa extensão de si mesmas, possibilitando a transição das atividades para o 
exterior.
Nos pisos superiores, importa fomentar o olhar sobre o espaço exterior. Dos casos analisados 
relativamente à estrutura fechada entendemos que, de forma geral, a circulação se desenvolve 
junto do elemento central enquanto as unidades residenciais se voltam para o exterior. Desta 
organização, considera-se que se deve atentar particularmente na caracterização das circu-
lações, como veremos no ponto “Influência da estrutura linear”(pág.121).
Apesar de parecer pertinente voltar os quartos para o pátio, sobretudo se tivermos em conta 
que alguns residentes não têm capacidade de sair dos seus quartos e poderiam assim assistir 
à vida exterior a partir dos mesmos, entende-se facilmente o porquê da maioria das soluções 
optarem pelo contrário. Acreditamos que tal organização conduziria a um isolamento, uma 
vez que não seria necessário sair do quarto para ter um vislumbre da vida social.
Concluindo, a estrutura fechada encontra o seu contributo para a terceira idade no desenho 
simples que permite uma fácil orientação dos residentes, permitindo uma deambulação livre 
em anel, na introdução de iluminação e ventilação natural, e sobretudo na definição de um 
espaço exterior controlado onde o impacto das alterações climáticas pode ser atenuado. No 
projecto proposto, pretende-se ainda que o pátio constitua o coração do edifício, um local de 
actividades observável a partir dos pisos superiores.
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6.6 Infl uência da estrutura linear

O esquema linear apresenta-se como um esquema extremamente simples onde a circulação e 
a sua melhor ou pior caracterização, pode contribuir para a criação de relações sociais entre 
os residentes.
Analisados os casos de estudo reconhecem-se diferentes tipos de soluções, que se distinguem 
quer pela posição da circulação no edifício e sua caracterização, quer pela relação que esta 
estabelece com o restante programa.
A opção por um edifício com um único piso com todos os espaços que consideramos 
necessários a uma residência assistida, implica uma extensão da circulação que, como vimos, 
deve ser controla a partir da hierarquização do programa.
Na residência Virranranta, por exemplo, os espaços comuns localizam-se no centro enquanto 
os quartos, acessíveis a uma faixa mais restrita de residentes, são colocados de um e outro 
lado destes espaços. Assim, cada residente tem apenas necessidade de percorrer a distância 
desde o seu quarto até ao centro. 
No caso de edifícios com mais do que um piso, verifi ca-se geralmente uma separação de 
funções por pisos. Este é o caso da residência em Alcácer do Sal dos arquitetos Aires Mateus 
e da residência Torre Sénior, que implicam uma procura do contacto social que pode ser com-
prometida no caso de pessoas muito dependentes. A vantagem comparativamente às soluções 
de um único piso dizem respeito à menor extensão do edifi cado e, consequentemente, do 
encurtamento das circulações. 
Apesar do esquema mais simples consistir num único corredor, a multiplicação das circu-
lações pode enriquecer o projeto. No caso da residência Torre Sénior, o desenvolvimento 
duma segunda ala perpendicular à primeira permite não só a separação de funções por piso 
como, dentro do mesmo piso, separar as zonas ditas públicas das zonas de pessoal e de 
serviços de saúde. No piso superior, a ala secundária é reservada a pessoas muito depen-
dentes, permitindo que a presença do pessoal assistente seja reduzida no bloco principal, uma 
vez que os espaços destinados ao pessoal também se encontram na ala secundária ao nível 
do piso térreo.
Como vimos, reconhece-se a necessidade de repensar o corredor, dando atenção ao seu di-
mensionamento, iluminação e clareza, sendo necessário considerar que a largura deve prever 
o cruzamento de duas cadeiras de rodas, que a iluminação natural é fundamental para a 
correcta percepção dos espaços e que a orientação do residente deve resultar de forma rela-
tivamente intuitiva. 
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Fig.189Fig.188

Fig.188, 189 e 190- Estudo da marcação das zonas de estar junto da circulação

Fig.191- Vista da zona de estar desde o interior do módulo

Fig.190 Fig.191
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No entanto, o tema das circulações despertou-nos o interesse pelo potencial social, como 
demonstrado pelo projecto de Peter Zumthor que constitui uma das principais referências 
para a residência proposta para Arrifana. O corredor perde o carácter de simples elemento 
distribuidor, transformando-se numa longa sala comum a apenas alguns quartos.
Na residência proposta, a circulação adquire diferentes caracterizações ao longo dos pisos, de 
acordo com a relação que se pretende com o pátio.
No piso térreo, onde esta relação se proporciona de forma mais direta e onde existe a vontade 
de leitura do espaço como se de um único espaço se tratasse,  procede-se a um anulamento 
da circulação. Apesar de presente, procura constituir uma expansão dos espaços sociais, não 
interferindo na relação destes com o espaço exterior. 
No primeiro e segundo piso, as circulações assumem particular destaque. É a partir destas 
que os residentes poderão observar a vida social que se desenrola no piso térreo sendo que, 
para esse efeito, deverão transformar-se em mais do que um simples momento de passagem. 
Nesse sentido, propõe-se o desenvolvimento de espaços de estar que constituam extensões 
dos próprios apartamentos. Estes espaços destinam-se a receber visitas ou vizinhos, consti-
tuindo uma oportunidade de encontro social espontâneo. Ao permitir o contacto com outros 
residentes e a observação dos acontecimentos do piso inferior, pretende-se que estes espaços 
motivem ainda os residentes a saírem dos seus quartos, prevenindo-se o isolamento social.
Os problemas que surgem prendem-se com a definição desses mesmos espaços e com a 
relação que estabelecem com os apartamentos, sendo necessário evitar que qualquer peça 
de mobiliário surja apenas como um objeto disposto ao longo do corredor. Nesse sentido, 
marcam-se as zonas de estar através de móveis colocados nos limites de cada apartamento e, 
de forma a potenciar a relação dos apartamentos com estes espaços, abrem-se vãos na área 
correspondente à Kitchenette que permitem a visualização dos mesmos.
Relativamente à posição da circulação, a primeira vontade era de que esta se procedesse na 
fachada. No entanto, entende-se que tal disposição interferiria na relação entre o espaço de 
estar e o pátio que se pretende, procedendo-se ao seu deslocamento para uma posição medi-
adora entre apartamento e o seu respectivo espaço de estar.
Concluindo, o contributo da estrutura linear para a terceira idade prende-se essencialmente 
com a simplicidade do mesmo, sendo possível enriquecê-la se encarada como oportunidade 
de percurso e de encontro social espontâneo. 
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6.7 Infl uência da organização em Maisonnées

O carácter institucional e a impessoalidade que defi nem os edifícios destinados à terceira  
idade, associados geralmente à caracterização do idoso enquanto cidadão incapaz, fazem 
com que estas instituições sejam encaradas negativamente. De facto, a maior parte dos idosos 
prefere continuar na sua própria casa até morrer ou pelo menos durante o maior período de 
tempo possível, referindo-se às instituições como “solução a evitar a todo o custo”1 onde “ 
todas as pessoas à sua volta só falarão das suas doenças”2. Devido a esta posição, o momento 
de transição, que geralmente sucede um período de crise como uma queda ou hospitalização, 
representa muitas vezes um momento traumático, uma perda de controlo das suas vidas e 
uma rutura com o meio onde habitam. 
Assim, torna-se necessário dotar a instituição dum ambiente em que prevaleça o carácter 
residencial sobre o assistencial, em que os efeitos negativos associados à transição sejam 
atenuados, senão mesmo eliminados.
Dos vários factores que infl uenciam a escolha do idoso, a imagem do edifício constitui a 
primeira impressão que pode resultar instantaneamente na aceitação ou recusa do edifício. 
No sentido de aproximar a instituição duma escala residencial, a estrutura em maisonnées 
procura a manipulação de escala assente num princípio de fragmentação e de comunidade. 
Desenvolver um projecto em comunidades, implica o entendimento do que é a comunidade, a 
quem se destina e quais as relações que esta estabelece com as comunidades mais próximas.  
De uma forma geral, esta organização é adoptada para pessoas com demência uma vez que, 
a partir dum núcleo partilhado, é possível controlar todos os seus residentes. No entanto, en-
tendemos que, dependendo da função atribuída ao espaço comum, se torna possível adaptar 
o sistema a qualquer grau de dependência.
No caso de pessoas com demência,  este espaço contempla cozinha e sala de estar a cargo de 
um ou mais assistentes, permitindo uma assistência constante aos residentes como acontece 
nos projectos do lar Peter Rosegger, Rossini e Humlehusene. 
Pelo contrário, quando os residentes apresentam uma maior autonomia, considera-se que o 
espaço comum pode fi car a cargo destes. Nesse sentido, e ainda que as tarefas domésticas 
ocupem grande parte do dia do idoso mantendo-o activo, propõe-se a libertação do idoso 
dessas tarefas, tratando-se o espaço comum essencialmente como espaço de encontro entre

1  DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: 
Le Moniteur, 1997. p.23
2  DEHAN, Philippe, L´habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris: 
Le Moniteur, 1997. p.23
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Fig.200- Estudo da relação das comunidades com o sistema de acessos vertical

Fig.201- Vista do pátio desde o interior da comunidade

Fig.200

Fig.201
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residentes. Assim, a preparação de refeições fica a cargo de uma cozinha principal, manten-
do-se no entanto uma kitchenette para preparação de lanches ou chás.
Entendendo-se que a aplicação desta organização a diferentes estruturas conduz a soluções 
com carácteres muito distintos, a análise desta organização reuniu três projectos.
Em todos os casos as unidades habitacionais assumem-se como semiautónomas, mostrando 
uma grande independência relativamente ao centro de serviços ou actividades.
A fundação Rossini dispõe as maisonnées de forma linear, onde uma multiplicação dos aces-
sos verticais reforça a individualidade das mesmas. Apenas no piso térreo, onde se reúnem 
espaços de carácter social, se prevê o encontro entre diferentes comunidades.
No lar Peter Rosegger, as maisonnées organizam-se em torno de um centro comum que 
pretende ser o lugar de prestação de serviços e de encontro entre as diferentes comunidades.
Por último, com o Humlehusene, assistimos à disposição das maisonnées em torno dum 
pátio. À semelhança do analisado na estrutura fechada, esta organização permite uma lógica 
de observação onde as comunidades se vêem umas às outras e se tornam parte dum mesmo 
conjunto, com a vantagem de puderem partilhar o espaço exterior. Assim, prevê-se o alarga-
mento das relações sociais além do interior da maisonnée.
Por último, no Complexo Social de Alcabideche, propõem-se residências para uma ou duas 
pessoas com sala de estar, cozinha e quarto de banho privado. Este modelo pressupõe uma 
organização semelhante a um aldeamento, onde as ruas constituem o espaço de encontro 
entre vizinhos. Os espaços sociais são desenvolvidos num edifício próximo das residências 
permitindo que o idoso viva de forma muito semelhante à vivida até então com a vantagem 
da proximidade a uma unidade de assistência.
A solução em maisonnées constitui uma das primeiras vontades do projecto. No entanto, e 
tendo o princípio de observação como princípio estruturante, entende-se que tal seria pos-
sível apenas se estas fossem dispostas em torno de um pátio.
A multiplicação de circulações verticais, e a impossibilidade de manter a circulação em anel 
caracterizante da estrutura fechada, levaram à tentativa de integração deste princípio apenas 
no último piso onde não existe programa que obrigue ao atravessamento destas unidades.
Nesse sentido, desenvolvem-se quatro maisonnés que se destinam a quatro pessoas, com sala 
e Kitchenette partilhadas. Ao contrário dos apartamentos para casais, os seus utilizadores não 
necessitam de ter qualquer ligação entre si, pretendendo-se que esta disposição os aproxime 
e gere um ambiente familiar de vigilância e entreajuda.
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7.
Desenhos de projecto





GSPublisherVersion 0.0.100.100

7.1 Implantação
1:500

O terreno apresenta um declive acentuado no sentido Noroeste-Sudeste, 
sendo a zona compreendida entre os volumes da casa, do tanque e do 
espigueiro, a mais estável.
Este declive, associado à vontade de manter o espigueiro visível desde 
os principais acessos pelo papel que este desempenha na caracterização 
do terreno, permitem entender a dificuldade em projectar um edifício 
que, desenvolvido num único piso, apresente capacidade para acolher o 
número de idosos a que nos propomos.
Analisadas as estruturas do primeiro capítulo, entende-se que a opção 
por um volume compacto e com mais do que um piso apresenta vanta-
gens a nível de acessibilidade, uma vez que permite encurtar as distân-
cias a percorrer, mas sobretudo pelas relações visuais que proporciona.
Assim, opta-se por este tipo de solução que, da vontade de se aproximar 
dos aglomerados populacionais e de receber o máximo de iluminação 
natural possível, se localiza a Sudeste no terreno. 
Estabelecem-se duas cotas principais: a cota da base do espigueiro 
(230.4), acima da qual se desenvolvem dois pisos, sendo que o primeiro 
se estende para  o jardim estabilizado a Norte e uma cota abaixo da do 
espigueiro (226.35), na qual se desenvolve o piso térreo que receberá os 
residentes desde a Rua do Monte.
Devido à instabilidade do terreno, opta-se por criar uma base de esta-
cionamentos e alguns serviços que permitam a elevação e abertura do 
edificio para Poente.
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O último piso segue uma organização muito semelhante à seguida no 
primeiro piso, com três das quatro alas destinadas a unidades residen-
ciais.
A principal diferença prende-se com a forma de acolhimento, sendo que 
a ala sul se destina a quartos duplos, preferencialmente para pessoas 
muito dependentes dada a proximidade aos serviços de cuidados .
Nas alas Poente e Nascente, por outro lado, as unidades dividem-se em 
quatro comunidades, cada uma com capacidade para entre quatro e oito 
pessoas. Cada comunidade conta com sala com kitchenette aberta so-
bre o pátio, pretendendo-se que este se torne o espaço de reunião entre 
os residentes da mesma comunidade.  Esta oportunidade de encontro 
social, associado à observação das actividades decorrentes nos pisos 
inferiores, dão o mote para que os residentes saiam dos seus quartos, 
prevenindo-se o isolamento social. 
Ao mesmo tempo, promovem-se relações de intimidade que podem 
conduzir a uma entreajuda entre residentes, reduzindo-se dessa forma a 
presença do pessoal assistente.
Por ùltimo, o facto do edifício integrar centro de dia implica instalações 
capazes de acolher utentes que, por motivos de saúde ou pessoais, ne-
cessitem de pernoitar nas instalações.
Esses quartos são desenvolvidos juntamente com o posto de trabalho 
dos assistentes noturnos,  tornando-se possível manter estes casos sobre 
constante vigilância.

1 - Apartamento do tipo II

2 - Banho assistido

3 -  Arrumos

4 - Quarto de utente / Ass.Nocturno

5 - Lavandaria

Legenda:
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O primeiro piso reserva-se essencialmente a unidades habitacionais, 
salvo na ala Norte onde, devido à iluminação constante e à possibili-
dade de extensão do espaço interior para o jardim, se opta por organizar  
alguns espaços comuns.
Dentro destes, destacam-se a capela e o ginásio que, ocupando os ex-
tremos da composição se distanciam da dinâmica gerada em torno do 
pátio exterior. 
Relativamente ao espaço de banho assistido, verificou-se na visita à 
residência torre sénior que este resultava como espaço de armazena-
mento e limpeza de cadeiras higiénicas, uma vez que é possível assistir 
o residente no seu próprio quarto de banho que, do ponto de vista da 
privacidade, nos parece mais adequado.  Assim , e dada a necessidade 
destes espaços segundo a legislação, optou-se por distribuir dois banhos 
por piso, aos quais  se associam gabinetes de cuidados que permitem 
alargar a funcionalidade do espaço.
O ponto mais interessante deste piso são os módulos residenciais que, 
concebidos como pequenos apartamentos, se enquadram numa lógica 
de adaptabilidade e apropriação.
Numa relação visual íntima com o espaço à saída do apartamento a 
partir da kitchenette, o módulo é pensado para acolher casais, sendo 
no entanto possível transformá-lo num T2 onde quarto de banho e a 
cozinha passam a ser partilhados. 
A grande janela da kitchenette, apesar de poder constituir um problema 
de privacidade uma vez que permite ver o interior do apartamento a 
partir da circulação, é entendida enquanto oportunidade.  Oportunidade 
de escolha em ser visto ou não, e de controlar essa relação através, por 
exemplo, duma cortina que o residente tinha na sua anterior casa.
Da mesma forma e numa lógica de apropriação, o espaço desenvolvido 
na frente dos apartamentos pode ser organizado por mobiliário prove-
niente da casa dos residentes, como cadeirões ou pequenas mesas. A 
localização de caixas de correio nos cruzamentos da circulação ajuda 
a aproximação ao carácter residencial, permitindo manter uma rotina e 
uma ligação com o mundo exterior.

1 - Apartamento do tipo I

2 - Banho assistido

3 -  Arrumos

4 - Quarto de utente / Ass.Nocturno

5 - Capela

6 - Sala de actividades ( pintura/aulas)

7 - I. Sanitária secundária

8 - Sala de massagens

9 - Ginásio/ Fisioterapia

Legenda:
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O piso térreo pretende constituir o centro de vida do edifício, reunindo 
um conjunto de espaços sociais destinados aos seus residentes mas tam-
bém a utentes de centro de dia.
De forma a obter a transparência entre as salas referida anteriormente, 
estas dispõem-se nas alas Nascente e Poente encontrando-se numa 
relação visual permanente que pretende contrariar a tendência desta 
população para permanecer num mesmo espaço ao longo de todo o dia.
Nas restantes alas, procede-se a uma separação entre serviços “sujos” 
e “limpos”. 
Nesse sentido, a ala a Norte reúne a cozinha e respectivos espaços de 
apoio, além de vestiários destinados ao pessoal, procurando evitar o 
cruzamento entre estes e os residentes.
Por outro lado, na ala a Sul, encontram-se os serviços vocacionados 
para os residentes, entre os quais os gabinetes administrativos e médi-
cos, além duma pequena loja e cabeleireiro.
A partir da visita à residência torre sénior foi possível aferir que o es-
paço de loja, com área prevista entre 25 e 30 metros quadrados, se en-
contrava inutilizado. Já no lar de São João da Madeira,  aferiu-se em 
conversa com uma funcionária do mesmo que este era inexistente e que, 
no caso de os residentes desejarem algo específico, poderiam pedir a 
um funcionário.
Assim, entendeu-se por bem manter a loja mas enquanto pequeno 
quiosque, destinado essencialmente à venda de revistas, doces, tabaco 
ou produtos cosméticos.
Pelo contrário, o espaço de cabeleireiro com uma área prevista de 
quinze metros quadrados revelou-se insuficiente na residência Torre 
sénior dada a afluência de residentes a este espaço, fosse para usufruir 
de serviços, fosse para observar ou colocar a conversa em dia. 
Nesse sentido, propõe-se um aumento desta área num local do edifício 
resguardado que não comprometa ou impeça a circulação.

Legenda:

1 - Entrada

2 - Receção

3- Instalações sanitárias

4 - Gabinete Direcção

5 - Gabinete Administrativo

6 - Sala de Reuniões

7 - Gabinete Médico/Enfermagem

8 - Cabeleireiro

9 - Loja

10 - Biblioteca/ Videoteca

11 -  I.Sanitárias secundárias

12 - Sala de jantar

13 - Sala polivalente

14 - Arrumos Sala poivalente

15 - Sala de estar/ Cafetaria

16 - Cozinha

17 - Copa

18 - Lixos

19 - Vassilhame

20 - Arrumos limpeza

21 - Despensa de dia

22 - Arcas frigorificas

23 - Sala de pessoal

24 - Vestiários pessoal
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1 - Cais de cargas e descargas

2 - Despensa geral

3-  Área técnica

4 - Arrumos gerais

5 - PT

O declive do terreno conduziu ao desenvolvimento de uma base capaz 
de estabilizar a residência. Desenvolvida enquanto estacionamento co-
berto, oferece um lugar seguro quer para os funcionários do lar quer 
para residente que continuam aptos para conduzir.
No entanto, este espaço adquire maior importância pela descrição que 
permite na realização de determinadas operações.
No tema da terceira idade, falar da morte torna-se inevitável, sendo 
necessário ter em consideração que este é um cenário possível ao qual 
é preciso dar resposta. 
Tendo em consideração que a morte de um residente ou a sua trans-
ferência para um hospital constitui um momento de alarme que pode 
perturbar o dia dos restantes residentes, importa reduzir o impacto do 
mesmo na instituição. Nesse sentido, este piso é o responsável por rece-
ber através do monta-camas os residentes nestas condições, evitando-se 
deslocações ao longo dos principais espaços.
Assim, este espaço funciona como um atenuador destes acontecimentos 
que, pela carga psicológica que desempenham  nos restantes residentes, 
poderiam agravar a sua condição.

Legenda:
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A

A´

Legenda:
Corte [AA´] 1:200

Implantação 1:1000
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Legenda:
Corte [BB´] 1:200

Implantação 1:1000
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Corte [DD´] 1:200
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Corte [EE´] 1:200
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Cortes [HH´]  e [II´] 1:200
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Conclusão

A habitação para a terceira idade foi sofrendo algumas alterações ao longo do tempo, fruto da 
alteração da mentalidade da sociedade face ao idoso. 
O aumento desta população e o reconhecimento do potencial das instituições enquanto pro-
motoras de um envelhecimento saudável dão o mote para o desenvolvimento de uma propos-
ta onde prevaleça o carácter residencial sobre o institucional e onde as relações sociais se 
desenvolvam de forma tão espontânea quanto o possível.
Tendo como objecto de estudo uma proposta para a Vila de Arrifana, concelho de Santa Ma-
ria da Feira, entendeu-se o perigo de partir para o desenvolvimento da mesma sem um estudo 
prévio que permitisse compreender o seu funcionamento e potencial.
Acreditando que o desenvolvimento de soluções verdadeiramente complexas só é possível 
a partir do entendimento das organizações mais simples, e que essa simplicidade constitui 
uma mais valia no desenho da habitação destinada à terceira idade, este estudo assenta na 
análise de quatro estruturas simples apresentadas por Philippe Dehan no livro “L´habitat des 
personnes agées: du logement adapté aux établessiments spécialisés”.
Apesar da sua clareza, deparamo-nos com situações onde a caracterização da obra se torna 
ambígua, tendo sido necessário adoptar alguns critérios.
Em primeiro lugar, entendemos que a estrutura em maisonnées assenta essencialmente na 
definição de pequenas unidades que, de acordo com a relação que estabelecem entre si, po-
dem dar origem a uma organização pertencente a outra estrutura.
Em segundo, e tendo como exemplo a residência Torre Sénior, entende-se uma possível con-
fusão entre as estruturas linear e centrípeta. Apesar das circulações convergirem num deter-
minado ponto considera-se, segundo a estrutura centrípeta, que a essa intersecção deveria 
corresponder um espaço comum, em vez do cruzamento de circulações que se verifica.
Clarificadas estas questões, partimos para a análise das estruturas. Entende-se que cada uma 
apresenta um diferente contributo, resultante de diferentes princípios de organização que, 
reinterpretados ou mesmo combinados, podem dar origem a estruturas mais complexas.
A estrutura linear constitui o esquema mais simples, onde a circulação e a sua caracterização 
se assume fundamental. No dia-a-dia do idoso, a simples deslocação entre diferentes espaços 
constitui uma oportunidade simultaneamente de exercício e de encontro social. Dotar este 
espaço de momentos de paragem e de interação entre os residentes, sem comprometer o bom 
funcionamento da mesma e ultrapassando o seu carácter estritamente funcional, constitui 
uma da preocupações que, ainda que aplicáveis a diferentes estruturas, nesta se apresentam 
determinantes.
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A estrutura centrípeta, por sua vez, assenta numa organização a partir de um espaço comum, 
ao qual corresponde geralmente o principal espaço de estar da instituição.
 O princípio de organização assenta na acessibilidade e igual oportunidade de uso, permitindo 
colocar os residentes a uma mesma distância dum espaço comum, além de uma vigilância 
que, em casos como a residência Humanitas Bergweg, resulta de forma discreta. Organi-
zações como a residência Drie Hoven, por outro lado, implicam um aumento de pessoal 
responsável ou a concentração dos residentes no grande espaço comum ao longo de todo o 
dia o que contradiz a política de envelhecimento saudável aqui defendida. 
A estrutura fechada, apesar de seguir uma organização em parte semelhante à verificada 
na residência Humanitas Bergweg, apresenta algumas diferenças significativas. Introduz um 
espaço exterior protegido que  permite a iluminação e ventilação natural de todo o edifício, 
além de permitir uma relação visual entre as diferentes partes do programa. Esta relação 
visual, constituiu uma das principais motivações para o projecto desenvolvido no âmbito 
do mestrado integrado em arquitectura, resultante do reconhecimento de que a observação 
constitui uma das principais actividades do idoso.
Por último, a lição retirada da estrutura em maisonnées prende-se sobretudo com o controlo 
da escala e com o dimensionamento da instituição enquanto ferramenta capaz de fomentar as 
relações entre os seus residentes. Assim, com a redução do número de residentes numa mes-
ma comunidade, pretende-se incentivar o encontro entre estes, desenvolvendo um ambiente 
familiar de entreajuda.  
Finalizada a análise, conclui-se que não existe uma estrutura que se imponha sobre as restan-
tes, verificando-se que a melhor estrutura será a que melhor se adeque aos problemas aos 
quais procura dar resposta e ao lugar onde se insere. 
Assim, considerando que a envolvente do terreno proposto se apresenta carente de elementos 
capazes de dinamizar o dia-a-dia do idoso, propõe-se uma estrutura fechada que, voltando-se 
para um pátio central, pretende criar um ambiente de convívio e partilha assente no principio 
de observação enunciado anteriormente.
Concluindo, defende-se que a recolha e análise de diferentes exemplos constitui um exercício 
essencial no apoio à práctica arquitectónica, permitindo não só identificar e equacionar os 
diferentes problemas, como também aferir princípios cuja lógica de organização ultrapassa 
a dimensão formal. Neste caso em particular, o estudo das diferentes estruturas permitiu 
entender o potencial social destas instituições para o desenvolvimento de relações entre os 
residentes, conduzindo a uma solução onde o carácter residencial impera sobre o assistencial, 
criando um verdadeiro ambiente de vida em comunidade.
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8.
Anexos





Anexo I

Programa residência Torre Sénior, Santo Tirso,  J.A. Lopes da Costa Arquitectos 

56 Quartos, Capacidade para 100 residentes ( De acordo com os desenhos) 

12 Individuais ( 21.4%)   28 duplos ( 50%)    16 Suites ( 28.6%) 

Espaço Área parcial Quantidade Área total m²/residente 
 

1.Áreas de acesso     
Entrada   15  
Átrio/receção   80 0.8 
Back Office   10  
Loja   25 0.25 

Subtotal   130  
Circulações(20%)   26  

Total   156  
 

2.Áreas de direção e serviços de administração 
Gabinete Diretor   14  
G. Administrativo   14  
Sala Reuniões   14  
I.Sanitárias 3 2 6  

Subtotal   48  
Circulações(20%)   10  

Total   58  
 

3.Áreas das instalações para o pessoal 
Sala do pessoal   28  
Vestiário 6 2 12  
I.S com duche 6 2 12  

Subtotal   52  
Circulações(20%)   10  

Total   62  
 

4.Áreas de convívio e de atividades 
Sala de estar   79 0.79 
Sala de 
atividades(jogos) 

  47 0.47 

Atividades 
variadas 

20 3 60 0.6 

Sala polivalente 
com bastidores 

  114 1.14 

Bar/Salão de chá   23 0.23 
Pequenas Salas  50/15 3/1 165 1.65 
Salas comuns 160 2 320 3.2 
Copa   8  
I.S. 1/10residentes 3 6 18  
I.S. Acessível   5  

Subtotal   839  
Circulações(20%)   168  

Total   1007  
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Anexo II

Fig.202

Fig.203

Fig.204

Fig.202, 203 e 204 - Vistas da casa do proprietário  
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Fig.205

Fig.206

Fig.207

Fig.205, 206 e 207- Vistas do espigueiro





Residência Virranranta, NVO Arquitectos,Finlândia,1992

Residência Torre Sénior, J.A.Lopes da Costa, Santo Tirso, 2013

Residência em Chur, Peter Zumthor, Suiça, 1993

GSPublisherVersion 0.11.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

torre senior

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.11.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

torre senior

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

Residência em Alcácer do Sal, Aires Mateus, Alcácer do Sal, 2010

Residência Drie Hoven, Herman Hertzberger, Holanda, 1971-74

Residência La Claire Noé, Lionel Orsi, França, 1993

Casa do professor de Cascais, Eduardo Souto Moura, Carcavelos, 2010

Residência Humanitas Bergweg, EGM Architecten, Holanda, 1995

St.Michael Centre, GAP, Alemanha, 2004

Lar em Valladolid, Óscar Álvarez, Espanha, 2016

Lar Casa de Magalhães, Carvalho Araújo, Ponte de Lima, 2010

Residência Szenzi, Gsottbauer, Áustria, 2007

Lar Peter Rosegger, Dietger Wissounig, Áustria, 2014

Fundação Rossini,AD Quatio SCM, França, 1994

Lar Humlehusene, Domes arkitekter, Dinamarca, 1997

GSPublisherVersion 0.11.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Ground Floor

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

virranranta

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.11.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

aires

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.11.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

aires

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.11.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

zunthor

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.11.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000

Layout ID

Souto Moura

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

StoryGSPublisherVersion 0.11.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000

Layout ID

Souto Moura

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

Story

GSPublisherVersion 0.10.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

Humanitas

Bergweg

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.10.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

Humanitas

Bergweg

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.12.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

claire

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.12.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

claire

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

G
S

P
u
b
lis

h
e
rV

e
rs

io
n
 0

.1
2
.1

0
0
.1

0
0

M
o
d
if
ie

d
 b

y

C
h
e
c
k
e
d
 b

y

D
ra

w
in

g
 N

a
m

e

G
ro

u
n

d
 F

lo
o

r

#
P

ro
je

c
t 

N
a
m

e
#
S

it
e
 A

d
d
re

s
s
1

#
S

it
e
 C

it
y

#
S

it
e
 C

o
u
n
tr

y

#
S

it
e
 P

o
s
tc

o
d
e

D
ra

w
in

g
 S

ta
tu

s

D
ra

w
in

g
 S

c
a
le

1
:2

0
0
0
, 

1
:3

0
0
0
, 

1
:5

0
0
0

L
a
y
o
u
t 
ID

d
ri

e

R
e
v
is

io
n

D
a
te

D
a
te

#
C

o
n

ta
c
t 

C
o

m
p

a
n

y
#
C

o
n
ta

c
t 
A

d
d
re

s
s
1

#
C

o
n
ta

c
t 

C
it
y

#
C

o
n
ta

c
t 

C
o
u
n
tr

y

#
C

o
n
ta

c
t 

P
o
s
tc

o
d
e

GSPublisherVersion 0.14.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

A.04

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.14.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Ground Floor

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

szenzi

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.14.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

A.05

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.14.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

A.06

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.20.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000

Layout ID

A.02.5

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.20.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000

Layout ID

A.02.4

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.20.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000

Layout ID

A.02.4

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.16.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Ground Floor

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000

Layout ID

peter

rossegger

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

Acesso vertical

Circulação

Circulação de serviços

Legenda:

173





Residência Virranranta, NVO Arquitectos,Finlândia,1992

Residência Torre Sénior, J.A.Lopes da Costa, Santo Tirso, 2013

Residência em Chur, Peter Zumthor, Suiça, 1993

Residência em Alcácer do Sal, Aires Mateus, Alcácer do Sal, 2010

Residência Drie Hoven, Herman Hertzberger, Holanda, 1971-74

Casa do professor de Cascais, Eduardo Souto Moura, Carcavelos, 2010

Residência Humanitas Bergweg, EGM Architecten, Holanda, 1995

St.Michael Centre, GAP, Alemanha, 2004

Lar em Valladolid, Óscar Álvarez, Espanha, 2016

Lar Casa de Magalhães, Carvalho Araújo, Ponte de Lima, 2010

Residência Szenzi, Gsottbauer, Áustria, 2007

Lar Peter Rosegger, Dietger Wissounig, Áustria, 2014

Fundação Rossini,AD Quatio SCM, França, 1994

Lar Humlehusene, Domes arkitekter, Dinamarca, 1997

Residência La Claire Noé, Lionel Orsi, França, 1993

GSPublisherVersion 0.33.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Ground Floor

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

A.01

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.16.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

zunthor

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.25.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

aires

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.25.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

aires

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.20.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

A.05

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.20.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

A.05

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

G
S

P
u
b
lis

h
e
rV

e
rs

io
n
 0

.5
0
.1

0
0
.1

0
0

M
o
d
if
ie

d
 b

y

C
h
e
c
k
e
d
 b

y

D
ra

w
in

g
 N

a
m

e

G
ro

u
n

d
 F

lo
o

r

#
P

ro
je

c
t 

N
a
m

e
#
S

it
e
 A

d
d
re

s
s
1

#
S

it
e
 C

it
y

#
S

it
e
 C

o
u
n
tr

y

#
S

it
e
 P

o
s
tc

o
d
e

D
ra

w
in

g
 S

ta
tu

s

D
ra

w
in

g
 S

c
a
le

1
:2

0
0
0
, 

1
:3

0
0
0
, 

1
:5

0
0
0

L
a
y
o
u
t 
ID

L
a
 C

la
ir

e
 N

o
é

R
e
v
is

io
n

D
a
te

D
a
te

#
C

o
n

ta
c
t 

C
o

m
p

a
n

y
#
C

o
n
ta

c
t 
A

d
d
re

s
s
1

#
C

o
n
ta

c
t 

C
it
y

#
C

o
n
ta

c
t 

C
o
u
n
tr

y

#
C

o
n
ta

c
t 

P
o
s
tc

o
d
e

GSPublisherVersion 0.25.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

claire

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.25.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

claire

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.33.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

Humanitas

Bergweg

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.20.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

Souto Moura

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.20.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

Souto Moura

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.25.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

A.04

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.20.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

A.06

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.50.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Ground Floor

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

szenzi

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.50.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Ground Floor

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

szenzi

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.33.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

A.05

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.20.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000

Layout ID

A.02.4

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.20.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000

Layout ID

A.02.4

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.20.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Story

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000

Layout ID

A.02.5

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

GSPublisherVersion 0.50.100.100

Modified by

Checked by

Drawing Name

Ground Floor

#Project Name
#Site Address1

#Site City

#Site Country

#Site Postcode

Drawing Status

Drawing Scale

1:2000, 1:3000, 1:5000

Layout ID

A.01

Revision

Date

Date

#Contact Company
#Contact Address1

#Contact City

#Contact Country

#Contact Postcode

Quartos

Saúde e manutenção fi sica

Serviço/pessoal

Estar/lazer

175


