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Abstract

This study proposes to understand the particular conditions of an artistic
residence consisting of a dwelling articulated with a workshop space dedicated to
wooden carving - a studio-house.
This dissertation aims to expose tangential points of interest between the fields of
sculpture and architecture, confronting my academic career with the frequency of
the discipline of Escultura en Madera, at the Pontifical Catholic University of Chile
Escuela de Arte to enhance the conception of an architectural device adapted to
the work of a contemporary sculptor.
The significance of a project that combines tools from the domain of sculpture
with the craft of architecture is deepened to reflect on the experience and logics
of producing a workshop space for wood carving, in order to reconvert a spa into
atelier articulated with the house.

Resumo

O presente estudo propõe compreender as condições particulares de uma
residência artística constituída por um habitáculo articulado com um espaço oficinal vocacionado para a escultura em madeira – uma casa-atelier.
Esta dissertação tem como o objetivo expor pontos de interesse tangenciais
entre os campos da escultura e da arquitetura, confrontando o meu percurso académico com a frequência da disciplina de Escultura en Madera, na Escuela de Arte
de la Pontificia Universidad Católica de Chile para potenciar a conceção de um
dispositivo arquitetónico adaptado ao trabalho de um escultor contemporâneo.
Aprofunda-se o significado de um projeto que alia ferramentas do domínio da escultura ao ofício da arquitetura, para refletir sobre a vivência e lógicas de
produção de um espaço oficinal de escultura em madeira, com o intuito de reconverter um espaço de banhos em atelier articulado com a casa.
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Introdução

O presente estudo nasce da vocação tangencial encontrada durante o meu
período de mobilidade no Chile, onde tomei contacto com o domínio da escultura
em madeira e que foi ganhado expressão, desde finais de 2016 até finais de 2017,
período durante o qual me dediquei ao planeamento e construção de um atelier de
escultura em madeira.
Aquando do meu período de mobilidade no Chile, Santiago, foi-me concedida a possibilidade de frequentar uma disciplina semestral de Belas Artes denominada Escultura en Madera. Foram os primeiros passos no contacto com a arte
de trabalhar a madeira, em complemento com a disciplina da Arquitetura (pensar
o espaço e a forma).
Meio ano mais tarde, regressado a Portugal, dediquei-me à escultura de
forma autónoma, iniciando um processo de reconversão de um espaço relativamente inutilizado, localizado no piso -1 da minha casa de família, na Praia da
Vagueira.
No decorrer dos meses de trabalho seguintes, fui-me apercebendo de algumas limitações funcionais e espaciais - falta de luz, humidade, pé-direito reduzido,
ruído da maquinaria, infiltração do serrim pelo resto da casa - que motivavam o
desejo de projetar e construir um atelier de raiz a médio-longo prazo.
Confrontado com a hipótese de criar um novo modulo/espaço de trabalho
que viria substituir o atual atelier, no lote vizinho, verificou-se a potencialidade
do atual espaço de trabalho. Não só por se tratar de uma opção mais controlável,
realista e menos custosa, mas também porque os problemas encontrados nesta
reconversão permitiriam fomentar o processo de projeto e desafiar à criação de soluções inusitadas - tais como a ‘mesa ruína’ ou o ‘vão habitável’ – para qualificar o
espaço da cave e poder, assim, retribuir, arquitetonicamente, a cedência do espaço
por parte dos meus pais.
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Assim, propõe-se a reestruturação do atual atelier como novo espaço de
trabalho, a partir dos princípios anunciados, localizado no piso inferior da residência familiar, em Praia da Vagueira.
Neste sentido, o objetivo principal do presente trabalho seria a reconversão
do espaço de banhos em atelier de escultura, concebendo uma nova articulação
entre os espaços de intervenção e o habitáculo autónomo do piso -1 da casa. Pretende-se: dinamizar o estudo com a compreensão, apropriação e aperfeiçoamento
de lógicas e metodologias de trabalho em atelier e sua influência na produção espacial; aprofundar, consequentemente, um conjunto de referências que permita
construir um olhar renovado sobre a arte; potenciar uma relação mais profícua do
artista com o seu trabalho e lugar de produção.
Procura-se, assim, encontrar uma proposta para o problema da articulação
entre a casa e a oficina, na busca de soluções arquitetónicas adequadas e contemporâneas, para a resolução de problemas concretos – funcionais, espaciais e técnicos – associados à produção escultórica, em madeira.
Numa primeira fase, realizou-se a recolha de registos gráficos e descritivos
sobre o período de frequência na disciplina de Escultura en Madera.
Elaborou-se, igualmente, um levantamento da área a intervir, correspondente ao espaço de banhos, e o reconhecimento da sua envolvente próxima, com a
respetiva caracterização funcional, associada a uma criteriosa recolha fotográfica.
Assim, o trabalho estrutura-se em duas partes de abordagem distintas.
A Primeira parte divide-se me dois momentos distintos intitulados Vocação e circunstância e uma casa atelier.
No primeiro aprofunda-se o período de aquisição de saberes durante a frequência na disciplina de escultura em madeira, ministrada na Faculdad de Bellas
Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, em Santiago do Chile.
Este tema inclui: uma análise do atelier de escultura vocacionada para a
compreensão das características e especificidades necessárias à dinamização da
disciplina; uma exposição das matérias lecionadas e da metodologia de ensino; a
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apresentação dos 3 enunciados da disciplina e soluções encontradas com as respetivas memórias descritivas e uma reflexão final.
No segundo momento, promove-se uma análise e diagnóstico do espaço
de banhos, a partir da observação crítica dos espaços e suas relações internas e
externas com a análise de fotos e elementos gráficos.
Importa referir, que só mais tarde se viria a pensar neste projeto como objeto de tese, daí que alguns registos do espaço inicial, anteriores à construção de
alguns elementos do atelier sejam mais rudimentares ou mesmo inexistentes.
Não obstante, daremos início à apresentação de alguns elementos básicos,
que permitam a compreensão espacial do lugar e sua contextualização, numa casa
desenhada por Miguel Santiago.
Apresenta-se, ainda, um diagnóstico detalhado do espaço de banhos, com
base na elaboração prévia de uma aproximação sensível ao enunciado programático de uma casa-atelier de escultura em madeira. Este enunciado é fundamentado, sobretudo, com base na aquisição de conhecimentos durante a frequência da
disciplina de escultura em madeira, complementada pelo estágio ministrado pelo
escultor Paulo Neves.
Na segunda parte, explicita-se o significado do projeto da casa-atelier informado pelos dois momentos anteriores, procurando uma solução abrangente
tendo em conta as premissas do programa e a noção de lugar e contexto.
A caracterização do projeto é indissociável da descoberta - em permanente desdobramento, construção e reformulação - de um conjunto de problemas e
inquietações que se vão agregando, para formar um enunciado que é já parte integrante da narrativa arquitetónica do projeto. A criação do enunciado e as suas
premissas, e subsequentes elações, formam uma parte importante de todo o processo. Com a crescente determinação do projeto surgem novas possibilidades, que
até então eram desconhecidas ou menosprezadas, por falta de enquadramento.
É nessa constante reformulação do enunciado e sua complexificação, sustentada pelo progresso do desenho, que reside a melhor forma de descrever o esta-
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do último do projeto.
Depois da inundação, o espaço de banhos sofreu alguns danos materiais. Com a
transformação do espaço de banhos em espaço de trabalho oficinal, foi possível
implementar uma narrativa inclusiva face aos estragos e imperfeições superficiais
patentes no espaço.
Para isso, a atmosfera concebida para o espaço do atelier é assumidamente
comparável à do espaço-estaleiro, que visualmente convive bem com a parca humidade ascensional, a ligeira ondulação do teto falso ou mesmo da tela do pavimento em alguns remates.
Esta condição de imperfeição, materializada na presença quase homogénea
de danos visíveis provocados pela inundação, permitiu, por um lado, desbloquear
a fabricação da ruína do jacuzzi, legitimada pela simbiose linguística resultante,
que por sua vez retribui ao espaço - enquanto gesto escultórico premeditado de
ruína – um enquadramento justificativo de todas as mazelas do espaço. Desta forma, foi possível resolver um conjunto de problemas estruturais - entrada de luz,
ganho de espaço, comunicação entre as duas salas, etc. – e por outro lado afirmar
manifestamente o dano e a ruína como partes integrantes do projeto. Tal paradigma permitiria, por sua vez, economizar no geral para investir em pontos estratégicos do atelier, ao invés de se optar por uma reconversão total do espaço;
Desta forma, o verdadeiro esforço de desenho do atelier é aplicado na
construção de dispositivos arquitetónicos independentes, segundo uma lógica
fragmentária e localizada - temas-objeto - motivados pelo diálogo entre as exigências programáticas do atelier e o respeito rigoroso pela preexistência. Em complemento, é invocado para o processo de projeto todo o aprendizado e ferramentas
adquiridos sobre escultura, para os colocar ao serviço de uma arquitetura que se
pretende altamente qualificada e feita à medida. O caracter singular, diverso e artesanal da intervenção viabiliza-se, economicamente, pela a absorção dos custos
de produção e mão de obra, ao colocar o atelier em atividade desde cedo, segundo
um regime planificado de autoconstrução.
O espaço preexistente serve pano de fundo ligante às diferentes interven-
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ções pontuais, onde a estreita relação que estas estabelecem com o espaço que as
acolhe promove uma leitura comum, que se prende, precisamente, com a coerência em abordar os problemas de forma localizada: a um aumento da especificidade
da solução corresponde, tendencialmente, uma intensificação da simbiose entre
novo e antigo, entre objeto e espaço.
Importa também definir dois tipos de dispositivos: temporários/móveis –
estritamente ligados ao funcionamento do atelier; permanentes – pensados para
qualificar não só o espaço de banhos enquanto atelier, mas também antecipando
uma configuração espacial posterior ao seu possível desmantelamento.
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Escultura De Madeira – Ficha da
disciplina (tradução livre do espanhol
para o português)
O atelier procura ensinar ao estudante
técnicas e conceitos próprios da
escultura em madeira, integrando uma
linguagem individual e desenvolvendo
as formas expressivas permitidas por
este material.
Descrição: O curso através do
trabalho em atelier e discussão em
grupo procura capacitar o aluno em
três níveis:
domínio
básico
das
técnicas
de
escultura
em
madeira;
desenvolvimento
da
capacidade
criativa usando a madeira como
material expressivo; enriquecimento
da experiência preceptiva estética
tridimensional.
Dirigido a: Público em geral tais como
autodidatas, profissionais de arte e
áreas afins.
Pré-requisitos: Idade mínima 15 anos
Objetivo de aprendizagem: Aplicar
técnicas básicas de corte e construção
de esculturas de madeira.
Divisão do curso
Resultados de Aprendizagem:
Reconhecer diferentes madeiras de
acordo com as suas qualidades.
Desenvolver um projeto escultórico
de madeira onde expresse de
forma pessoal e criativa, ideias ou
sentimentos.
Adquirir um juízo crítico frente ao
conjunto de trabalhos realizados.
Conteúdos:
Diversidade de madeiras ao nosso
1
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disciplina
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alcance, suas qualidades.
Técnicas básicas de trabalhos:
talhamento,
montagem,
corte,
“entarugado” , colagem, perfuração.
Técnicas de superfície: escovagem,
lixamento, polimento, texturização,
selagem, pintura e pigmentação.
Uso de ferramentas: goiva, serrote,
serra elétrica, plaina, grosa, lixas,
serra, fita métrica, formão, etc.
Conceito de composição volumétrica:
equilíbrio, movimento e proporção
espacial
Metodologia
de
ensino
e
aprendizagem
- Trabalho prático de atelier, que
envolve a manipulação guiada e
personalizada das ferramentas e do
material.
- Apoio permanente do processo
criativo pessoal e revisão crítica
participativa
- Apoio teórico através de aulas
breves destinadas à discussão sobre
problemas gerais da escultura no
Chile utilizando diapositivos.
Avaliação de Aprendizagem:
Nota
01:
50%
Análise
do
desenvolvimento
técnico
dos
trabalhos, individualmente e em
grupo
Nota 02: 50% Avaliação final que será
a média do processo, desafio e técnica.
BIBLIOGRAFIA
Léxico técnico de las artes plásticas
Crespi, Irene; Ferrario, Jorge
coaut.1977 Disponible en
Biblioteca Campus Oriente (R 703
C921l 1977)

A Disciplina de Escultura em Madeira

No primeiro semestre (correspondente ao segundo semestre chileno, Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago) de
2016, tive a oportunidade de frequentar uma disciplina de Belas Artes de escultura
em madeira com o intuído de complementar os meus estudos em Arquitetura.
Para além da componente eminentemente prática e oficinal, surge a oportunidade de projetar e conceber, à escala 1:1, dispositivos materiais destilados de
função em prol de uma exploração livre em conceito, composição, forma, construção, estrutura e materialidade, dentro das coordenadas espaciais admitidas. Sem
qualquer vocação funcional os alunos respondem simplesmente a uma dimensão
estético-construtiva onde a criação de uma narrativa e a sua lógica e materialização passam a ser as únicas preocupações “limitadoras” da forma, para além da
natureza e características do material.
À semelhança do que acontece no ensino de Arquitetura, o desenho revelou ser uma ferramenta de trabalho fundamental. Com o objetivo de trazer à realidade uma escultura, o desenho assume um papel central tanto a nível conceptual,
de manipulação e abstração da forma, como na elaboração de sistemas construtivos, sua verificação e planeamento de execução da obra.
Em virtude da minha aprendizagem em arquitetura procurei transportar
preocupações de desenho familiares para o plano da escultura: o uso regrado da
geometria, um forte apelo a uma proporcionalidade depurada das partes e do seu
todo e uma certa obsessão pela síntese e pela criação de tensões, apoiadas num
diálogo processual de dúvida metódica providenciado pelo desenho. Tal esforço
terminou traduzindo-se em objetos aparentemente “arquitetónicos”, como afirmava o professor Osvaldo nas apresentações formais da disciplina.
Por último, mas não menos importante, foi possível pela primeira vez, tomar contacto com a materialidade da madeira: o seu peso, a sua resistência, a sua
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flexibilidade, textura e outras características que me permitiria com alguma prática adquirir uma certa sensibilidade, ter um maior controlo e poder de decisão
com implicações diretas na formalização de esculturas e de projetos de arquitetura.
Também nesta categoria está implícito um certo know-how sobre o mercado deste
material, por exemplo, é importante saber variação de preços, como é cortada a
madeira, como varia drasticamente o preço em função da secção dos barrotes,
dimensões standard de painéis de madeira, tipos de madeira, etc.
Em complemento, também é importante perceber que tipos de cola, elementos de fixação ou articulação de peças e suas lógicas de aplicação e acabamentos existem para sermos mais conscientes e podermos tomar decisões mais
acertadas quando desenhamos.
O atelier em que se dinamizavam as aulas (figura 1) tratava-se de um espaço total, comprido, amplo com pé direito alto e fechado. No interior do espaço
existia ainda um volume mais baixo, em forma de L e com cobertura praticável
correspondente aos espaços de apoio: escritório, ala de ferramentas e espaços de
armazenamento de materiais. Em complemento, existiam portões de correr, que
promoviam a abertura de grandes vãos e facilitar, tanto o trabalho no exterior,
como a entrada e saída de material.
O desenho da iluminação natural deste espaço era estratégica. Tratando-se
o Chile de um país localizado no hemisfério Sul, o Norte é a orientação principal
no que toca à incidência solar em detrimento da orientação a Sul. Assim sendo,
com uma linha estreita de janelas retangulares ao baixo junto ao limite da cobertura, orientadas a Nordeste, promovia-se a entrada filtrada de luz direta sobre espaço
de trabalho. No lado oposto, um plano envidraçado total orientado a Sudoeste
recebia luz indireta, refletida pela a parede de tijolo do antigo convento. O plano
envidraçado correspondia a um dos lados maiores do equipamento retangular e
configurava um dos limites da área de trabalho, onde estavam dispostas as máquinas de trabalho de maior dimensão, associadas mesas de trabalho destinadas aos
alunos.
Em complemento, o projeto de iluminação artificial do espaço central era
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composto pela repetição modelar de um candeeiro de luz forte e localizada, formando duas linhas a meia altura, para proporcionar uma iluminação concordante
com a exigência do trabalho oficinal, com consideração pelo manuseio de maquinaria pesada.
Em termos de vivência do espaço aplicada à metodologia de ensino, as aulas consistiam no trabalho individual em resposta a um dado enunciado comum.
Primeiramente era feita uma breve apresentação oral do enunciado feita
pelo professor Osvaldo, para que os alunos pudessem rapidamente dar início à
elaboração de um conceito em resposta ao enunciado.
A construção das propostas apoiava-se num intenso processo de desenho,
não apenas de caracter conceptual, mas também aplicado à necessidade de trabalhar a exequibilidade construtiva do projeto, com vista à sua materialização obrigatória.
Em complemento com o processo de desenvolvimentos do projeto de cada
aluno, eram concedidos acompanhamento técnico, construtivo e teórico por parte
do professor.
No final de cada uma das três etapas, realizava-se uma exposição coletiva
comentada pelos alunos e pelo professor e atribuídas as respetivas classificações.

A cada etapa correspondia um enunciado preciso que colocava questões e
temas de trabalho específicos:
- uma primeira pretendia a execução de uma escultura tendencialmente planimétrica na medida em que uma das suas 3 dimensões teria que ser pouco pronunciada relativamente às outras duas. Uma vez terminada, a escultura teria que
ser exposta obrigatoriamente em suspensão, pregada a uma porção da parede da
galeria de acesso à oficina, à semelhança do que comummente acontece com uma
pintura quando exposta.
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- uma segunda em que se apelava à ocupação livre de um metro cúbico.
- uma terceira em que se pretendia a construção de uma escultura maciça através
da sobreposição/justaposição de elementos, não podendo a escultura exceder 1
metro na sua dimensão maior.

1ª escultura
Na primeira escultura é usada a secção constante. Existem 3 barrotes: dois
nas extremidades com igual cumprimento e um 3º que representa a exceção articuladora dos dois semelhantes.
Procurei desenhar uma peça com grande verticalidade que promovesse
uma composição de 3 grandes linhas de força em tensão entre si. As 3 peças que
representam estas linhas de força assumem diferentes posições relativas face ao
plano da parede para que no seu conjunto possam obter uma experiência planimétrica, perspética, tridimensional e semântica diversa.
Em complemento, sugerem alinhamentos e relações geométricas que ultrapassam os limites materiais da escultura.
A uma escala intermédia, encontra-se o desenho do encontro entre a peça
central e as outras duas que articula: a primeira ela secciona, subtrai, enquanto que
a segunda é subtraída pela terceira.
Numa última escala, mas não menos importante, é subtraído um cilindro
de um do barrote superior, deixando o respetivo vazio, e secciona-se esse mesmo
cilindro para o justapor à peça com orientação mais vertical. Esta operação formal
confere à escultura o contraste de escalas que sentia necessário e a reafirmação de
algumas geometriaocultas associadas a alinhamentos auxiliares da escultura - agora mais evidentes e reforçados.
No processo de desenho de um projeto de arquitetura somo constantemente chamados a fazer uso da nossa sensibilidade para determinar dimensões,
ordenar o espaço e as formas, acertar proporções. E no fim, normalmente, existe
sempre uma narrativa estética, uma intenção ou uma necessidade programática
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por detrás. No entanto, dada a infinidade de hipóteses para resolver um mesmo
enunciado de arquitetura, podemos sempre afirmar que a forma e o seu grau de
harmonia e engenho no desenho respondem em certa medida a isso mesmo, ainda
que sempre em relação intrínseca com o Homem e as suas necessidades, dado que
a ordem, a proporção e a harmonia clássicas são noções sistémicas que formam
um caminho sensível, a partir do qual é possível construir a nossa proposta de
ordem formal sempre necessariamente em diálogo direto com todas as outras dimensões da arquitetura.
A obrigação à constante manipulação formal de um dispositivo material
em virtude dos seus desígnios e lógicas arquitetónicas intrínsecas leva-nos a atingir uma complexidade formal que acaba por nos dotar de um léxico minimalista/
conceptual relativamente apurado. No entanto, como já disse, essa experimentação
formal anda sempre de mão dada com intenções projetais, com respostas concretas a problemas concretos de arquitetura. E esse compromisso apesar de ser infinitamente fértil em produção formal, acaba por deixar de fora uma igual infinidade
de possibilidades.
Em escultura tudo é possível: brincar com lógicas formais, geométricas, de
proporção, de medida de escala, etc., na procura da máxima depuração estético-formal.

2ª escultura
Nesta escultura, propus-me uma problemática que potenciasse a procura
de uma solução expressiva onde se explorasse o máximo potencial dos limites do
cubo em que se insere, utilizando uma lógica minimalista.
O enunciado pedia para construir uma escultura espacial de um metro por
um metro.
Nas entrelinhas, lê-se que esta escultura terá que ser autoportante quando
finalizada. A sua condição estrutural é pensada tendo em conta o material, neste
caso a madeira, que tem características próprias de resistência, peso, flexibilidade,
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etc.
O meu objetivo seria dar uso à máxima extensão das três coordenadas
(1;1;1) através de um gesto único que encontrasse ser mínimo necessário para alcançar uma solução engenhosa e esteticamente apelativa na sua simplicidade.
Neste sentido, a estruturação de tal solução tornou-se uma das condicionantes de desenho mais interessantes, no âmbito da relação entre escultura e a
minha prática enquanto estudante de arquitetura, materializada em testes reais
estruturais, assentes na exploração e desenvolvimento da minha aproximação sensível a noções de equilíbrio e estrutura.
Os problemas que surgiram, em virtude da fragilidade estrutural da proposta resultante da ambição em estudar limites estruturais, verificados pelo crivo
da execução da escultura, vieram a ser alvo de análise e projeto para resultarem
em momentos de desenho inusitados que revigoraram o seu carácter. O resultado
traduziu-se no desenho de elementos de reforço estrutural apostos ao gesto contínuo idealizado, contribuindo para o adensamento identitário da escultura e para a
realização expressiva da sua materialidade.
3ª escultura
No desenho desta escultura quis materializar uma narrativa concetual que
sugerisse movimento. Para isso, idealizei duas fases distintas da escultura: um paralelepípedo inicial e a associação de dois volumes resultantes do seccionamento
do primeiro. A última fase corresponde estado último da escultura, e sugere o
seccionamento da peça inicial e subsequente destacamento de uma das partes, induzindo a ideia de deslizamento.
Associado a esta ideia de sugestão de movimento, procurei estabelecer uma
contradição, com vista a enriquecer o significado da peça. Aproveitando o empilhamento das diferentes placas de contraplacado que formam o maciço, explorei
a ideia de uma secção escalonada. Uma secção que contradiz a possibilidade de
movimento, mas que nem por isso impede a imagem pretendida, ou antes, o conjunto de imagens pretendido, associados à deslocação fragmentária da peça, que o
nosso pensamento produz. É possível associar projeção mental deste movimento
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a uma dimensão estética post-digital, nomeadamente a de um jogo que já é parte
integrante da cultura contemporânea, o “Tétris”.
A secção escalonada introduz uma nova escala à expressão plástica da peça.
O resultado deste escalonamento sobre a luz acabaria por ser uma surpresa inevitável, que só a materialização da peça permitiria conhecer, verdadeiramente. Ao
observar a peça inacabada, durante o momento da montagem, viria a invadir-me o
pensamento a famosa frase de Le Corbusier - “A arquitetura é o jogo sábio, correto
e magnífico dos volumes dispostos sob a luz” - que se insurgia, naquele momento,
com uma clareza renovada e revigorante.
A sugestão de movimento como instrumento de formalização de uma proposta, foi uma das operações formais lecionada mais importantes, no princípio
da formação dos alunos da FAUP, no que toca à aquisição de ferramentas para
um pensar abstrato e conceptual sobre a forma. Um dos enunciados exemplares
enquanto plataforma de experimentação desta ferramenta, trata-se do desenho de
“Cubo” no interior de uma “Praça”.
Numa primeira escala de aproximação ao exercício, uma das possibilidades
de desenho seria utilizar o cubo como unidade de subtração/adição volumétrica,
para obter linhas de força. Ao deixar vestígios formais identificáveis da passagem
do cubo, os alunos conseguiam fixar o seu posicionamento e definir a praça, justificando as suas soluções pelo desenho desse estreito diálogo entre as duas entidades em jogo.
Olhando para trás, e desconstruído esta escultura por intermédio da escrita, torna-se evidente a instrumentalização dos processos de produção de arquitetura de âmbito formal, para a escultura. Mais tarde seria o momento de inverter os
papeis e colocar a escultura ao serviço da arquitetura.
Assim, verificou-se que a minha formação induzia à exploração de um certo léxico formal familiar, associado ao domínio da arquitetura, mesmo quando
submetido a um exercício de escultura, despojado de todas as condicionantes associadas a noções de utilidade e função fortemente representadas no paradigma
atual da disciplina de arquitetura.

35

20. Desenhos de processo para a construção de uma escultura inspirada na
escultura III

Vocação e circunstância
A Disciplina de Escultura em Madeira

Ao fim ao cabo, toda a experiência se traduziu numa espécie de rebelião
formal, como se criasse maquetes de edifícios de dimensões utópicas, que permitiam uma esbelteza ou elegância que nunca tive oportunidade de explorar por se
traduzir em soluções de dispositivo material funcionalmente inviáveis, inabitáveis
e/ou desmensuradas.
Por outro lado, para além de ter experimentado e descoberto novas tensões e ganho elasticidade no domínio da produção formal, permitiu-me conhecer
um mundo mais próximo da construção, da materialização: pensa-se, desenha-se,
redesenha-se a projeção de uma escultura, que terá que terminar por ser materializada pelo aluno na sua escala real, com tudo o que isso implica. Implica, por
exemplo, saber que tipo de ferramentas temos à nossa disposição para trabalhar
dado material e quais as suas funções específicas e potencialidades de uso, condicionantes ou implicações na manipulação da forma.
Em virtude de toda esta nova capacitação oficial e exploração formal, surge
a vontade de estimular esta vertente escultórica, em estreita relação com a arquitetura. A vivência do espaço do atelier consubstanciava um ponto de partida referencial sobre as condições necessárias à dinamização autónoma de um atelier de
menor escala.
No regresso a Portugal, o confronto entre as disciplinas da arquitetura e
escultura foi inevitável. Fruto de uma difícil e profunda reflexão fiquei convicto
de que era imperativo aceder à vontade de continuar e aprofundar o processo de
trabalho iniciado na disciplina de escultura, por oposição a dinamizar a minha
formação somente no âmbito disciplinar da arquitetura.
Nesse momento, colocou-se de forma premente a necessidade de encontar/construir um espaço laboratorial. A hipótese de ocupar o espaço de banhos
inutilizado, pertencente à casa dos meus pais como lugar de intervenção, com vista
à obtenção das condições necessárias para a construção de um espaço próprio de
trabalho de escultura em madeira, surge como uma plataforma comum às duas
disciplinas, viabilizando o seu encontro e invocando as ferramentas tanto do arquiteto como do escultor para maximizar o seu efeito.
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Em complemento, uma vez regressado a Portugal, tive a oportunidade de
estagiar com o escultor Paulo Neves, com o objetivo não só de adquirir e aperfeiçoar técnicas básicas de trabalho, técnicas de superfícies, uso de ferramentas, mas
principalmente com o intuito de contactar e integrar, pela primeira vez, um atelier
de escultura de autor em pleno exercício das suas funções. Durante este período,
foi-me possível compreender e assimilar exigências técnicas e processos fundamentais do atelier, por forma a construir uma base de sustentação prepositiva crítica e informada de como lançar um enunciado específico e estruturante idealizado
à medida dos requisitos do meu próprio projeto de atelier. Este aprendizado durou
cerca de 3 semanas. Terminada esta etapa de estágio, era momento de assentar
ideias, refletir e estruturar o pensamento, lançar o enunciado e diagnosticar o espaço banhos para seguidamente poder projetar e preparar o início das obras de
reconversão.
Importa ainda referir que a ideia de construir o atelier, surge de mão dada
com a crença na qualidade do conceito da 3ª escultura, realizada no âmbito da
disciplina de escultura en madera. O objetivo seria aprimorar e dar continuidade à
linguagem dessa escultura, em Portugal, construindo novas esculturas que que eu
acreditava terem valor económico suficiente para pagar a madeira, as máquinas e
parte do atelier, necessários à sua construção.
Desta forma, com o atelier em fase embrionária, concebi e executei duas
esculturas (ver fig.) que fariam parte de uma exposição pública, denominada Ancient Revisited. Felizmente esta iniciativa foi bem-sucedida e representou um
ponto de viragem importante em favor da legitimação do espaço do atelier, acreditando o meu esforço e determinação com resultados concretos. Estavam reunidas
as condições para elevar o começo informal do atelier a um projeto de arquitetura,
e desenhá-lo como tal.
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P1 (Planta da Cave)

Quarto

O Espaço de Banhos

A habitação na qual se insere o projeto localiza-se na Praia da Vagueira,
um lugar pertencente à freguesia da Gafanha da Boa Hora. Trata-se de uma habitação de 3 pisos inserida no lote 31 da Rua 10, um projeto da autoria de Miguel
Santiago.
A entrada principal faz-se pela rua e permite o acesso ao piso térreo, elevado cerca de 1 metro face à cota do passeio. Neste piso, temos os espaços comuns e
acessos aos pisos 1 e -1, respetivamente. Subindo um lance de escadas, acedemos
ao primeiro piso correspondente à zona de dormir. Atravessando o corredor da
entrada, temos a sala na qual se encontra o acesso ao piso inferior. Este último,
um espaço enterrado em jeito de cave, encerra em si mesmo todas as formas do
comum habitar de uma casa, completamente independente do resto da casa. A
cave é de uma zona fria e húmida, à qual apenas se dá uso durante o verão, correspondendo quase a uma casa de férias integrada quase por justaposição ao resto
da casa. Trata-se do piso de maior dimensão, que é possível dividir em duas zonas
principais marcadas, não só pelo estrangulamento do vão maior e do corredor,
mas também pela atribuição de um envidraçado correspondente às zonas exteriores da casa (jardins e piscina): uma primeira de maior dimensão, que integra os
espaços comuns da cave - sala, cozinha do tipo kitchenette, sala de jantar, salão de
jogos e acesso a 2 quartos e 1 casa de banho comum – e uma segunda de menor
escala, correspondente a uma zona de banhos interior. A proposta de trabalho seria transformar o espaço da cave numa residência artística. Uma vez que a parte da
habitação já existe, será apenas necessário reconverter o espaço de banhos em atelier promovendo, simultaneamente, uma estreita articulação com o resto da cave,
ou seja, com a habitação, para consumar a casa-atelier de escultura em madeira.
No dia 8 de abril de 2012 rompe um cano do congelador da cozinha do piso
térreo que provocou uma inundação de grande escala, equivalente a cerca de 200
m3 de água. Acionado o seguro, foi possível remendar todo o piso térreo, mas não
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foram realizadas quaisquer obras no piso inferior da casa.
Cinco anos depois, ainda são visíveis os danos visíveis da inundação aos
focos de humidade do teto falso, nas perfurações do mesmo, aquando da necessidade de escoar a água contida na caixa de ar existente entre a laje e o teto falso ou
na degradação de algumas paredes provocada por humidade ascensional.
Tendo como base o trabalho dinamizado na disciplina de escultura em madeira e no estágio com o escultor Paulo Neves, foi possível formalizar um conjunto
de premissas que contribuíram com algumas coordenadas, para o diagnóstico do
espaço de banhos.
Programa - premissas - encomenda

1.

Posicionamento estratégico do cais de cargas e descargas

2.

Contenção do ruído (entre espaços e do interior para o exterior)

3.

Contornar o problema do serrim.

4.
Iluminação natural indireta: a incidência direta da luz solar queima a madeira
5.
Espaço de trabalho nivelado e desimpedido, relativamente ao espaço o exterior corres		
pondente
6.

Espaço de arrumação

7.

Espaço expositivo

8.

Espaço de produção de imagem

9.
Espaço de transição entre o trabalho e o habitar (mudança de vestuário,
limpeza) ou 		
compressor com expressor para limpeza
10.

Ferramentas de trabalho

11.

Mesa de corte

12.

Mesa/as de apoio
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O espaço de banhos não configura um espaço encerrado. Trata-se de um
espaço aberto ao resto da cave, servindo-se do vão maior para articular os dois
espaços e estabelecer a desejada fluidez e continuidade espacial. Em complemento,
existe uma segunda entrada sinalizada por uma porta de correr. Uma das questões
mais importantes para a reconversão do espaço de banhos está em isolá-lo hermeticamente face ao resto da cave, garantindo simultaneamente uma relação profícua
e funcional entre estes dois espaços. No fundo, trata-se do ponto chave da resolução arquitetónica do binómio casa/atelier.
A iluminação artificial é parca. Resulta da combinação de 4 focos luminosos alinhados, separados entre si por intervalos iguais. Esta luminária encontra-se
instalada no interior do teto falso e é composta pela lâmpada e pelo recetáculo que
a contém. Recuada do alinhamento do teto para evitar encandeamento, esta iluminaria está concebida para produzir um feixe de luz cónico vertical definido. Dada
a pouca expressão em altura do espaço não só em termos efetivos 2205mm, mas
também do ponto de vista relativo, quando comparada com a distribuição da área,
verificamos que o número de focos e a sua distribuição (ou não distribuição, no
caso) premeiam uma certa lugubridade. Também o facto de não existir iluminação
direta sobre as restantes superfícies além do chão contribuí proactivamente para
tal, mais ainda se equacionada a absorção quase total por parte da tinta azul do teto
da luz refletida pelo chão.
Se é verdade que o tipo de atividade dinamizada no antigo espaço, seja banhos, ginástica, aparelhos, se compadece cabalmente com um tipo de iluminação
mais ténue como esta, o mesmo não se verifica quando se trata de trabalhar em
contexto oficinal.
A presente iluminação é claramente insuficiente para o contexto de atelier
de escultura.
Importa também referir a existência de duas tomadas no espaço associadas
ao muro Este do jacuzzi, uma vez que permitem a introdução de novas fontes de
iluminação no espaço para além dos 4 pontos de luz existentes no teto.
O Espaço frente ao plano envidraçado possui características distintas dos
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restantes, a começar pela exposição direta à luz solar. Neste espaço não deverá estar presente madeira a não ser que esteja devidamente tratada, para evitar que se
deforme ou manche com a incidência solar. Por outro lado, dada a profundidade
do atelier considera-se imprópria a colocação de obstáculos à entrada da luz solar
no espaço. Em adição, por via do envidraçado, este espaço é responsável pela a
entrada de materiais e pessoas vindas do exterior e nesse sentido é também importante preservar um certo desafogo deste espaço.
O teto está pintado de azul, uma cor que não abona a favor da propagação
da luz no espaço uma vez que funciona como superfície de absorção da luz refletida.
A iluminação natural do espaço é feita a poente, através de um envidraçado de vidro duplo constituído por duas portas de correr e uma de abrir. O vidro é
fosco por forma a conceder privacidade ao espaço de banhos face ao exterior, em
detrimento da transparência para a paisagem do jardim posterior. Dada a profundidade do espaço e a existência do volume do jacuzzi no centro do espaço, resulta
que o último terço do atelier esteja francamente mal iluminado.
A sauna e o banho turco são espaços residuais com frequência de utilização pontual.
O interior do banho turco é revestido a pastinha azul à semelhança do volume do jacuzzi ao passo que a sauna é construída em madeira por se tratar de um
ambiente mais seco.
Ambos os espaços possuem portas em vidro escuro, que privilegiam a visibilidade de dentro para fora. Em termos de expressão volumétrica, os dois espaços
formam um núcleo central aposto ao espaço de banhos. No caso do banho turco,
a porta encontra-se praticamente à face e está equipada com um puxador com dimensões consideráveis - saliente face aos limites do espaço - ao passo que a porta
da sauna se encontra ligeiramente recuada com um puxador, também ele bem
dimensionado, mas em madeira, ligeiramente saliente. Associado a cada espaço,
estão dois volumes correspondentes aos controladores que acionam os espaços.
No espaço de banhos, não existe qualquer espaço ou mobiliário fixo para
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arrumação. Existe um pequeno armário que esconde a parte técnica associada à
luz e água dos espaços de banhos e um pequeno móvel colocado à posteriori, para
dar apoio mínimo à dinamização dos espaços.
As paredes que delimitam o espaço encontram-se quase todas ocupadas .
A superfície A encontra-se preenchida pela porta de entrada e por um espelho integrado na narrativa da porta de correr. A superfície B está ocupada inteiramente
por duas obras de arte e por um radiador. Na superfície C, encontra-se uma porta
de acesso à garrafeira e zona das máquinas, duas obras de arte de grandes dimensões, um radiador e compreende ainda um volume saliente que marca o espaço
jacuzzi. A superfície D corresponde ao plano envidraçado com parte da parede
desocupada. A superfície E está desimpedida. A superfície F está ocupada pelas
entradas do banho turco e sauna, ladeada pelos respetivos controladores.
O jacúzi constituí a peça central do espaço. A sua colocação é estratégica:
trata-se de um volume associado à parede técnica que o viabiliza, em torno do qual
se organiza o restante espaço. Atualmente, a sua utilização é bastante esporádica.
Impede a entrada de uma percentagem importante de luz natural para a parcela
mais interior do espaço.
Três anos depois os danos da inundação ainda são bem visíveis. Em primeiro lugar, temos o teto. Uma vez que o epicentro da inundação ocorreu por cima
do espaço de banhos, o teto falso acumulou uma quantidade de água substancial, até ao momento em que foram feitas perfurações para a escoar, tendo como
consequência a deformação por ondulação da superfície azul do teto. Em alguns
pontos do espaço, podemos encontrar vestígios de humidade ascensional, na base
da parede e do apainelado em madeira. A tela que cobre o piso sofreu alguma deformação no encontro com o caixilho do envidraçado e machas provocadas pela
humidade do tapete-puzzle que existia na zona mais interior do espaço.
Em suma, o conjunto de danos apresentados não tem qualquer tipo de
implicação, que não visual, conformando uma espécie de patine subtil que povoa
pontualmente o espaço.
A necessidade de descarga, transporte e armazenamento de madeira
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encerra em si em si mesma um sem-número de variáveis das quais se pretende
apenas apresentar uma ideia geral, para poder contextualizar este tema e tratá-lo
como dado operativo do projeto.
Ao delinear um projeto, para transladar um objeto de um qualquer ponto
A para um dado ponto B, temos que ter sempre em consideração:
- a distância a percorrer entre A e B
- a topografia do caminho
- a morfologia envolvente do percurso entre A e B
Características de armazenamento de A e do B
Um percurso desejável seria aquele em que a distancia entre A e B fosse
mínima, o piso preferencialmente nivelado, estável e pouco acidentado, com um
caminho desimpedido sem estrangulamentos ou curvas apertadas e onde A e B
fossem espaços facilmente acessíveis e desafogados, por forma a facilitar a receção
e armazenamento do material.
No caso específico da casa, temos dois percursos exteriores alternativos,
com características antagónicas que os tornam complementares.
Tanto um como o outro partilham a mesma zona de receção de material, correspondente ao alargamento do passeio que administra os acessos à casa e jardim.
O lugar de armazenamento será o mesmo, independentemente do percurso e em princípio terá lugar no interior do atelier. É também de salientar que a estes
percursos está vedado o acesso automóvel.
Em termos gerais o percurso pelo jardim regista cerca de 45 m de cumprimento, metade do qual consiste no atravessamento do lote-jardim onde o piso
é mole (ajardinado), progredindo seguidamente em piso duro, correspondente à
esplanada da piscina (deck em madeira) e respetivo percurso de chegada à zona de
banhos que ladeia o jardim Norte (cimento a imitar mármore).
No início do percurso, temos a entrada para o lote-jardim providenciada
por um vão total de 2 metros de largura à face do qual normalmente descansa jus-
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taposto o portão de correr que o encerra. A este vão correspondem dois ressaltos
no piso: uma soleira ligeiramente saliente (protuberante, proeminente) e um perfil
metálico, que serve de carril às rodas do portão de correr .
Já no interior do lote ajardinado, temos um primeiro espaço que antecede
o jardim propriamente dito, em jeito de antecâmera a céu aberto. Este espaço formalizado por volumes arborizados nasce de uma vontade de zelar pela privacidade
do jardim, que se encontra circunscrito por um anel de árvores e arbustos: no momento excecional da entrada, definiu-se uma linha de árvores/arbustos também
ela excecional, que, ao estar recuada do alinhamento do restante arborizado perimetral - a um metro e meio de distância do portão -, permite manter a privacidade
sem comprometer a entrada de pessoas.
Mas se é verdade que o problema da privacidade do jardim se encontra
resolvido, esta operação, ou eventualmente, a maneira como ela foi implementada,
acarreta consigo problemas que importa considerar.
Este pequeno estrangulamento existe, patologicamente, sobre uma rampa-talude que lhe é transversal - uma rampa que se estende na largura total do lote e
que é responsável por parte da transição de contas entre a rua e a zona da esplanada da cave e piscina. Daqui resulta que o piso de chegada ao jardim maior se apresenta tombado/inclinado lateralmente e, portanto, inequivocamente deficitário.
O problema agrava-se naturalmente, quando equacionado do ponto de
vista do transporte de mercadorias.
Tanto a pé como no caso de haver necessidade de recurso a veículos de
transporte em que a situação se torna praticamente inviável como, por exemplo,
suportes rodantes ou carrinhos plataforma.
Neste tipo de condições, o carater exíguo do espaço passa a ser uma agravante substancial enquanto obstáculo à passagem.
Comparativamente ao resto do percurso, este é sem dúvida o ponto mais
delicado.
Em claro contraste com a fase mais complicada do trajeto, descrita ante-
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riormente, temos um espaço amplo e nivelado correspondente a um grande retângulo ajardinado, onde o único ‘senão’ seria a extensão associada à qualidade do
piso – mole, ajardinado – para o efeito de transporte de mercadorias mais pesadas,
com recurso a equipamento rodante.
Ainda no interior do lote-jardim, temos o segundo e último desnível de
articulação de cotas do percurso: uma espécie de rampa-corredor definida lateralmente pelo fim da enseada, que ladeia a parede norte da casa, para lhe conceder
uma escala mais doméstica, na relação com o lote do jardim e o começo dos montes arborizados, que perfazem o cenário natural mais impactante da envolvente
que encerra a piscina e respetiva esplanada da cave. De ambos os lados descritos,
brotam árvores que apertam um pouco mais este corredor rampeado e que perfazem uma espécie de pórtico de entrada para o espaço da piscina.
No final da rampa, temos a passagem de piso mole para piso duro encabeçada pelo ressalto da grelha metálica de escoamento de águas. O piso progride
sob a forma de um deck em madeira ladeado pela piscina. Segue-se um momento
complicado do percurso, em que é preciso contornar o ângulo reto desenhado pelo
lance de escadas que dá para a esplanada da sala do piso superior. A dificuldade
reside nos limites que determinam esta rótula de distribuição – piscina, lance de
escadas e respetivo corrimão e jardim norte da casa – que deixam pouco espaço de
manobra.
Por fim, temos o corredor exterior de acesso ao espaço de banhos que termina na esplanada do espaço de banhos e respetiva entrada no atelier.
O percurso pelo exterior do lote da casa perfaz cerca de 20 m de cumprimento e consiste em contornar a casa no interior do lote.
A entrada é feita por um pórtico de entrada que dá acesso ao interior do
lote. Segue-se um curto lance de escadas de 4 degraus que termina no hall de entrada exterior da casa, espaço esse desafogado, que permite mudar facilmente de
direção e dar seguimento ao trajeto. Continuando por um estreito corredor entre
a casa e o jardim norte à entrada da casa, chegamos de novo a um espaço relativamente amplo que permite levar a cabo mais uma mudança de direção de 90º, sem
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grande dificuldade.
Atravessando este espaço mais amplo, deparamo-nos com um estreito lance de escadas de 14 degraus sem patamar de descanso e com forte declive, que
antecede o fim do percurso, que termina na chegada à esplanada do espaço de
banhos.
O primeiro percurso reúne condições mínimas para transportar material
via suportes rodantes, ao passo que no segundo não, inviabilizado pelos dois lances de escadas que o integram. Esta possibilidade permite dar resposta ao transporte de material mais pesado que, de outra forma, dificilmente chegaria ao atelier.
Em contraponto, o percurso 2 tem uma extensão 3 vezes mais curta que o
primeiro, revelando-se o mais indicado para o transporte à mão de material leve a
moderadamente pesado, se manipulável por uma ou mais pessoas.
Também o segundo percurso é aquele em que o piso é duro e estável em
toda a sua extensão, por oposição ao primeiro que possui uma distância considerável, em que o piso é mais instável e que corresponde à parte do percurso realizada.
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Autonomia e Estanquicidade:
Linha Fronteira e Vão habitável
Uma das primeiras grandes condições é a necessidade de estancar o espaço
do atelier, para evitar a contaminação do resto da casa, com os resíduos produzidos pelo trabalho oficinal – com destaque para as poeiras associadas ao corte da
madeira – e restringir ao espaço do atelier o ruído inerente ao seu funcionamento.
Ainda a motivar a criação de um limite físico de separação entre o espaço de banhos e o resto da casa, encontra-se a ampla indefinição espacial promovida pelo
sobredimensionamento da zona de transição, que articula o espaço de banhos e a
sala de estar. A escala excessiva deste espaço de circulação condena à indefinição,
por contágio, uma área considerável de ambos os espaços que lhe são contíguos,
para além da área útil que ele mesmo desperdiça, em prol da obtenção residual
de alguma luz natural indireta obtida pelo vão envidraçado do atelier. A extinção
deste espaço, por via da criação de um plano físico divisório, que resgate a área
perdida, induz importantes repercussões no atelier que premeiam uma solução
de convergência entre a criação de um novo espaço polivalente e qualificado, e a
qualificação dos espaços que lhe são contíguos.
Em suma, e em virtude de uma problematização combinada e subsequente
processo de desenho, temos a primeira de duas alterações estruturais a dinamizar
no espaço de banhos:
- A construção de um sistema de portadas estanques que estabeleça um
limite entre o atelier e o resto da casa.
Grande parte da reconversão do espaço de banhos em atelier implica, em
termos de projeto de execução, trabalhos de carpintaria, sem que a estanquicidade
esteja resolvida. O isolamento do espaço, como está previsto no projeto, só será
uma realidade depois de construídos, em atelier, os dois dispositivos especificamente pensados para o efeito: vão habitável e da linha fronteira.
Como resultado, é necessário encontrar uma solução temporária, simples
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e pragmática capaz de fechar hermeticamente o espaço e permitir, deste modo, a
construção do vão habitável e da linha fronteira do atelier, sem contaminar o resto
da casa, para que possam finalmente integrar o projeto, substituindo as soluções de
estaleiro.
Se é verdade que no caso da entrada da porta de correr, a solução seria relativamente óbvia: manter a porta fechada e isolá-la com uma banda de fita-cola larga,
por forma a impedir a circulação do ar; o mesmo não se poderá dizer em relação
ao vão maior.
Numa primeira aproximação ao problema, optou-se por formalizar uma
solução que fosse verdadeiramente rudimentar e imediata, mas assumindo um
pendor de instalação artística na medida em que era possível nutrir um certo interesse estético pelo resultado, apesar de se tratar de uma abordagem informal.
A ideia consistia em reutilizar sacos de plástico transparentes, abrindo-os nas laterais, para duplicar a área e agregá-los com fita-cola preta, formando um plano
reticular estanque capaz de tapar o vão.
A materialização desta derme respeitaria a modelação dos sacos plásticos
abertos. Esta opção permitia estabelecer um sistema inteligível - módulo - em cuja
sugestão intuível de remate para o plano plástico, corresponderia à solução prevista para o fixar aos limites do espaço, selando-o com fita-cola preta.
Em complemento, o recurso ao módulo permitia aproveitar o excedente da
tela, para facilitar a aplicação .
Este ponto é crucial na determinação da posição do plano no espaço uma
vez que, em termos espaciais, a testa do ressalto do teto falso estabelece uma relação de continuidade, por complanariedade, com a parede norte da cave, continuidade essa que o plano plástico vem colocar em evidência depois da sua interrupção
provocada pelo volume da lareira da sala.
Em termos práticos, a materialização desta proposta pretendia explorar
uma abordagem empírica, abrindo lugar a momentos de decisão inesperados que
advogam o seu caráter experimental, sem comprometer a sua expressão funcional.
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No final, esta opção acabou por encontrar um fim precoce: as correntes de
ar presentes na casa obrigavam a derme plástica a dilatar e contrair com frequência
tal que, uma semana depois, acabou por descolar gradualmente da parede, até que
se tornou óbvio que seria necessário encontrar uma solução mais robusta para o
problema.
O problema estava na fragilidade do vínculo estrutural estabelecido entre o
elemento de fecho e o próprio vão - promovida pela fita-cola -, consequência inevitável, já que é dado do problema preservar integralmente as qualidades do vão.
Neste sentido, torna-se evidente que a nova solução deveria promover uma
autonomia estrutural da membrana proposta.
Para isso, é preciso desenhar uma estrutura autoportante independente que assuma como seus os limites do vão - cuja função seja dar enquadramento e
suporte com fixação adequada a uma nova membrana, responsável pelo cobrimento total do vão.
Dado que esta se trata de uma intervenção efémera de pouca durabilidade,
o seu desenho pressupõe uma abordagem assumidamente minimalista, procurando obter o máximo efeito com a mínima ação, garantindo economia de meios.
Na prática, optou-se por determinar a solução com a reutilização de madeira que havia sido encomendada para a construção da estrutura das portas do
vão habitável, mas que, em virtude de reajustes inesperados nas dimensões das
mesmas, acabou por se tornar inadequada .
Em primeiro lugar, a composição mínima viável para uma aplicação cabal da derme, que cobriria o espaço corresponderia a um desenho estrutural que perfaz um
U invertido justaposto aos limites do vão, composto por dois pilares e a uma viga.
Partindo deste esquema inicial e substituindo os três elementos por 3 tábuas de
madeira, apercebemo-nos rapidamente de alguns problemas .
O cumprimento substancial que a viga tem que vencer – 2445 mm – obriga
automaticamente a um desenho composto que evite o seu arqueamento e reforce a
articulação com os pilares. Por seu turno, as duas tábuas de madeira, que perfazem
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os pilares, necessitam de uma base para assegurar a estabilidade do todo .
Uma vez que esta solução aspira alguma rigidez, torna-se razoável equacionar uma abertura na membrana que possibilite a passagem entre os espaços
que lhe são contíguos – característica que pode vir a ter alguma utilidade caso seja
necessário, excecionalmente, transitar ou transferir objetos de um espaço para o
outro.
Depois de estabelecidos os dados do problema, o processo de desenho encontrou deviações formais, com formas orgânicas e antropomórficas, como é o
caso do desenho alusivo a pés humanos para as bases , onde o custo da materialização - estrutura em rede de galinheiro e pedras com acabamento em espuma
de poliuretano esculpida – validaria a exploração artística, semiótica e concetual
destes elementos, na procura de novas relações a estabelecer entre as pessoas e a
arquitetura. Em paralelo, decorria o normal processo de desenho, visando a construção de um sistema claro, composto pela articulação de elementos vocacionados
de fácil leitura, assente em formas puras e linhas retas .
No final, prevaleceu a linguagem minimalista. O principal motivo seria a
dificuldade em produzir um desenho de remate/mediação/transição simples, capaz de pacificar a tensão entre o organicismo de uma abordagem dita escultórica
e os limites planos e ortogonais do espaço e da estrutura a que se vê obrigada a
seguir, para que seja funcional. Deste modo, incapaz de conceder um enquadramento suficientemente autónomo, para a dinamizar cabalmente a sua expressão
plástica, sem comprometer a funcionalidade e qualidade da solução, volta-se inteiramente o foco para o desenvolvimento da solução concorrente, minimal .
A solução final compõe-se em 4 partes: base em argamassa; pilares em madeira; viga também ela em madeira e tela de tecido.
Relativamente à base, foi possível determinar as suas dimensões e proporção em função de dados concretos do problema: uma solução que dialoga com o
desenho do rodapé, sempre com o intuído de criar uma peça elegante que reforçasse a base do pilar e servisse simultaneamente de contrapeso à estrutura, para a fixar
no lugar . A materialização em argamassa explica-se pela necessidade de garantir
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peso para ancorar a estrutura e pela simbiose cromática que estabelece com o rodapé, para o absorver e incluir .
Das bases derivam dois barrotes que perfazem os pilares que sustentam a
viga composta. O posicionamento desta estrutura em madeira é preciso. Determina um espaço de transição de pé-direito promovido pelo ressalto do teto falso
e permite esconder a viga do lado do atelier. A esta estrutura fixa-se a tela de estancamento do espaço que esconde o remate tosco e fixação rudimentar, entre a
estrutura e os limites do espaço.
Em termos de presença e narrativa arquitetónica temos: do lado da cave,
um plano branco com uma depressão que convida, junto ao solo; do lado do atelier dois “L” elementares que insinuam a mudança de pé direito, juntamente com a
ausência visual da viga e do limite superior da tela que pisam, estabelecendo uma
mudança de pavimento – todos estes gestos também eles convidativos ao trespasse da membrana. Por fim, temos a abertura da tela: um rasgo central em que se
aplica um fecho metálico “Zipper” com duas cores, que sugerem duas modalidades distintas de abertura: uma vermelha, que determina a abertura mínima para a
passagem justa de pessoas, e uma segunda, camuflada pela cor da tela, que permite
separá-la para transladar objetos de um lado para o outro com maior facilidade.
Associado ao fecho, temos uma banda de tecido que esconde a cor rosa. Por fim,
temos um tapete que se associa a esta, do lado do atelier, com a função acrescida de
conceder firmeza à abertura mínima, fixo ao solo por dois pedaços dos escombros
da parede do jacuzzi .
Encontrada uma linha fronteira em estaleiro, chega o momento de produzir uma solução permanente para resolver a indefinição do espaço transitório do
vão maior e espaços adjacentes, promovendo o isolamento do atelier com a possibilidade de o reabrir e conectar ao resto da cave.
Para materializar o novo limite, é proposta a elaboração de um sistema de
portadas de 4 folhas, articuladas duas a duas, com a capacidade de se desdobrar e
unir ao centro para encerrar o espaço, ou recolher, faceando as duas parede, para
abrir a totalmente o vão.
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Uma vez que se trata de uma intervenção permanente no espaço é possível
desenhar um batente fixo em ambas as paredes, para suspender as portadas, e no
tecto, servindo estas intervenções de vedante no encontro de 3 dos quatro lados da
linha fronteira.
Para garantir a estanquicidade entre as diferentes articulações, sugere-se
um desenho de pormenor-tipo, em que cada extremidade é desenhada como batente, tendo em atenção o sentido do movimento das portadas. Em complemento,
seria associada uma linha de borracha para assegurar a eficiência do corte de ar.
Em termos de implantação, parece fazer sentido alinhar esta fronteira pelo
mobiliário fixo da sala. Esta decisão é tomada com o intuito de maximizar o aproveitamento da área do vão maior, em função do espaço do atelier, garantindo simultaneamente a harmonização do espaço da sala.
O espaço do vão maior, resultante desta nova configuração, ganharia condições para assumir múltiplas funções consoante necessário.
Em primeiro lugar, o espaço que contacta com o envidraçado ganha autonomia, face a ao espaço da mesa-ruína. A profundidade do novo espaço inclui o
ressalto do teto falso que funciona como reforço desta ideia.
Outra vantagem importante deste ganho em área útil seria a possibilidade
de o utilizar como espaço de arrumação. A sugestão seria destacar o espaço do vão
maior com uma cortina e poder integrar o espaço mais próximo do envidraçado
como extensão do espaço, associado à mesa ruína, caso necessário.
Por fim, teríamos a opção de determinar o espaço do vão maior como espaço preparatório, para um primeiro momento expositivo já fora dos limites do
atelier, do outro lado da linha fronteira. Do lado da sala, aproveitando o desenho
da base da lareira, seria possível criar uma base amovível, formalmente articulada
com a primeira. Esta base seria construída com 3 objetivos: selar a ranhura entre o
chão e a linha fronteira; dar apoio estrutural ao sistema construtivo das portadas,
quando fechadas, e servir de pódio para expor esculturas acabadas na sala. No caso
de se pretender abrir temporariamente o atelier ao resto da casa retira-se a base e
armazena-se por baixo do tampo da mesa de corte.
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A ideia de trazer à sala as esculturas, remata uma sequenciação linear dos
diferentes espaços, que termina com um momento expositivo, ainda no interior
da casa: armazenamento; corte; espaço de apoio e montagem; acabamentos finais
e exposição. Sob a figura da base expositiva, o atelier integra e participa da atmosfera do resto da casa, contribuindo para a qualificação do espaço da cave em jeito
retributivo da cedência do espaço, para a construção do atelier temporário.
Em termos de desenho, a distância das portadas ao ressalto do teto falso é
exata, com vista a promover uma articulação qualificada entre estes dois elementos. Importa também ressalvar que o posicionamento da linha-fronteira implicaria
sempre um corte preciso da base em mármore da lareira, para se poder viabilizar.
A relação das portadas com o teto falso permitiria também duas configurações
distintas de entradas, que poderia ter interesse explorar em termos de curadoria,
por exemplo, no caso de se dinamizar no atelier uma exposição aberta ao público,
que inclua o espaço da cave.
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Uma vez que o vão da entrada principal já está devidamente guarnecido
com uma porta de correr, perfeitamente integrada na narrativa arquitetónica de
que decorre e “na qual é agente indispensável”, havia que encontrar uma solução
temporária que não comprometesse o caráter (arquitetónico) do espaço em questão.
Como consequência imediata, ficou estabelecido que não haveria qualquer
intervenção direta no vão e que haveria que se conceber um dispositivo material
totalmente independente, que promovesse um corte efetivo entre o atelier temporário e o resto da casa.
Neste momento específico do desenvolvimento do projeto, foi descartada
a ideia de conceber uma porta única, para solucionar o problema, porque, mesmo
concebendo uma porta amovível capaz de isolar hermeticamente o espaço, esse
corte não era verdadeiramente efetivo, já que, uma vez aberta, seria inevitável deixar escapar a poeira e o barulho do atelier, para o resto da casa.
Era, portanto, necessário conceber um espaço de transição entre o atelier e
a casa, com uma porta no alçado de cada espaço, para que no limite houvesse sempre uma porta fechada, enquanto alguém fizesse a transição entre os dois espaços
da casa, promovendo assim um corte constante sem intermitências.
Seguindo o fio condutor do projeto, surgiu a ideia de conter a antecâmera
no espaço do vão, para evitar perturbar a leitura dos dois espaços que conecta.
No entanto, com uma profundidade de vão de 27 cm, torna-se evidente que não
é possível fechar o vão com duas portas à face da parede e alcançar a sectorização
espacial que decalcasse os limites já determinados pelo projeto da casa.
Para respeitar a condição de manter sempre uma das portas fechada, é necessário que uma pessoa caiba no interior das duas portas, para que possa transitar
de um espaço para o outro sem fugas. Este processo pode ser facilmente decomposto em 5 etapas:
- abrir a primeira porta;
- entrar na antecâmera;
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- encontrar-se no interior deste espaço com as duas portas fechadas;
- abrir a segunda porta;
- aceder ao espaço ulterior.
Em suma, 27 cm de separação entre duas portas verifica-se incomportável
e inútil. É neste momento que se torna inevitável que a antecâmera exceda a profundidade do vão e roube área útil a um ou ambos os espaços que lhe são contíguos, para se viabilizar.
Em primeiro lugar, chegou-se a conclusão que o nicho de distribuição, em
que se encontra a entrada principal, não reunia condições para ceder espaço à antecâmera em virtude das suas reduzidas dimensões, da sua sobrecarga distributiva
e da subsequente obstrução da receção do lance de escadas que tal hipótese acarretaria.
O Atelier, por seu turno, e não obstante a valorização da sua área útil, poderia conceder facilmente a profundidade mínima necessária à conceção da antecâmera.
A extrusão unidirecional do espaço da antecâmera sobre o atelier obrigaria
à criação de uma cinta capaz de selar o espaço ganho pela mesma, tornando inevitável a criação de uma caixa em madeira rematada por duas portas para prosseguir.
Definidos os parâmetros gerais, para a determinação da peça relacionados
com a tipologia espacial, conceito, volumetria, dimensionamento, posicionamento, função e habitabilidade, é momento de aprofundar a sua problematização e
produzir um enunciado mais detalhado, para poder desenvolver e caracterizar a
caixa com pormenor de execução.
Para isolar o espaço, são precisas 4 condições:
-2 portas separadas pela área mínima de pelo menos uma pessoa.
-Uma correta vedação, no contacto entre a porta e a sua moldura.
-Uma correta vedação entre o dispositivo e o vão preexistente.
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-Uma porta sempre fechada.
Em paralelo a estas premissas, importa compreender que desígnio terá esta
antecâmera altamente equipada, em madeira, e de dimensões consideráveis, quando tiver que ceder o lugar à porta simples de correr, que substitui temporariamente.
Compreendida a crescente dimensão construtiva deste dispositivo arquitetónico e os gastos de material associados, torna-se obrigatório concebê-lo à luz de
uma certa consciência ecológica e terminar, atribuindo-lhe uma segunda raison
d’être ulterior, vinculando o seu caráter temporário à eventualidade desenhada de
se poder converter e renovar, através de uma permutação de usos, forma, reintegração espacial, ao invés de fazer coincidir o fim anunciado do atelier (temporário), com o seu ( o seu desuso, e consequente destruição).
Uma vez assimilada esta nova exigência e em virtude dos parâmetros
preestabelecidos para a caixa, verificamos que a antecâmera se assemelha indubitavelmente a uma peça de mobiliário de arrumação.
O grau desta similitude determina que esta seja a opção mais indicada uma
vez que permite evitar condicionar em demasia o desenvolvimento da antecâmera.
Uma conclusão importante a retirar desta decisão é a de que o desenho
desta peça terá que respeitar dois tipos de leitura distintos: integrado - enquanto
antecâmera parcialmente absorvida pelo no interior do vão - e objetual - a partir
do momento em que se liberta do vão, revelando-se na sua totalidade, enquanto
peça solta (e amovível) de mobiliário. Este novo caráter eminentemente objetual
obriga a uma atenção redobrada no desenho da peça, já que a sua caracterização
deverá ter em consideração a sua exposição integral. Nesta lógica de evidência
formal, a determinação da profundidade da caixa ganha uma importância capital:
dela dependerá em grande parte, não só a elegância da peça, associada à expressão
da sua verticalidade, como a sua capacidade de reinserção espacial.
Ao contrário da predeterminação a que estão condenadas as dimensões
altura e largura da caixa balizadas pelos contornos do vão, o comprimento da caixa
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deve apenas restringir-se pela profundidade do corpo de uma pessoa. Neste sentido e em virtude também da elegância da peça, é possível fazer coincidir o desenho
da caixa com a profundidade do espaço interior de um armário generoso, estabelecendo-se para este parâmetro um cumprimento de 60 cm.
Outro dado importante desta nova resolução é a necessidade de garantir
que não existem obstáculos físicos que impeçam o encosto da peça a pelo menos
um dos lados maiores, influindo assim na determinação do desenho de pelo menos um dos puxadores .
Já no interior do espaço da caixa, seria desejável promover um esquema
reversível de compartimentação vertical do espaço, para aumentar a área de arrumação .
Para este fim propõe-se a construção de uma pequena mesa de apoio que
inclui um painel de madeira, que a remata verticalmente, até ao chão da caixa. Este
painel seria destácável e teria a altura exata para se associar à mesa e formar um
plano horizontal que promoveria a compartimentação da caixa. Para travar o painel na posição verital recorre-se-ia a instalação de duas peças metálicas nas parede
da caixa, correspondentes a um negativo de cada lado do painel, e dois calços no
piso da caixa. Em complemento, para permitir a sua remoção do painel é desenhado um sistema de molas que permitiriam recuar as peças metálicas ao puxar
manualmente o painel para cima, com recurso a dois tarugos metálicos nele embutidos para o manipular, também estes recessíveis. Por fim, destacado o painel,
as peças metálicas em posição saliente, em conjunto com mais dois apoios no lado
oposto da caixa, pemetiriam o suporte da posição horizontal do mesmo, associado
na mesa de apoio. Para poder encaixar de novo o painel na posição inicial bastaria
instalá-lo de baixo para cima, levando as duas peças metalicas a recuar para o interior da parede, para se destacarem de novo, por meio das molas, para o interior
dos negativos laterais do painel, fixando-o.
Por fim, a escolha dos puxadores terá que ter em consideração que uma das
portas não poderá ter qualquer saliência ou protuberância, sob o prejuízo de não
se poder encostar a uma parede, no momento em que a caixa assumisse o papel
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de móvel. Nesse sentido propõe-se o desenho de um dispositivo inspirado na no
puxador embutido porta de correr.
Não basta um espaço encerrado de duas portas, para garantir que, pelo menos
uma das portas, esteja sempre fechada. Num espaço tão residual como este, cuja
pertinência reside inteiramente na necessidade de duplicar a entrada, para promover um corte entre dois espaços, compreendemos facilmente a dificuldade técnica
e logística, para garantir que a primeira porta se encontra fechada quando abrimos a segunda. Separadas por menos de um metro de distância, seria apenas uma
questão de poucos segundos para que se empurrasse a segunda porta, depois de
aberta a primeira. Em complemento, é necessário perceber que não se pode exigir
às pessoas que se preocupem com o fecho da primeira porta – trata-se de um tema
invariavelmente arquitetónico, para o qual é preciso encontrar uma solução resolvente. Neste sentido, adquirimos um novo dado: as portas têm que estar dotadas
de um sistema de fecho automático, rápido e eficaz.
Não convencido com as soluções de mercado, a única opção restante seria
tentar desenhar uma solução específica para este caso particular.
Central no desbloqueio deste impasse projetual, está precisamente a consciencialização da relação de simbiose e proximidade entre as duas portas: dois elementos exatamente iguais, uma mesma lógica construtiva e mecânica, nas mesmas
condições de articulação com a caixa, separados simetricamente por apenas 60
centímetros. Regra geral, quando uma é aberta a outra também o é, imediatamente
a seguir. Traduzem, em termos concetuais, uma duplicação derivada da dilatação espacial do limite da entrada (porta de correr). Neste sentido, a intensão seria
procurar estabelecer uma nova ordem segundo a qual fosse possível reverter esta
cisão criacional, em prol da materialização de um desenho que espelhasse a condição vinculativa original das portas. Por outras palavras, seria preciso relaciona-las
à imagem dessa condição original, caminhando metaforicamente no sentido da
implosão do espaço da antecâmera, onde as duas portas se reencontrassem para
formar um sistema uno de passagem no tempo.
Na prática, seria preciso encontrar uma forma de as associar fisicamente,
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através de um terceiro elemento que as obrigue a fechar uma à outra, materializando o seu vínculo concetual.
Uma solução possível seria a de interligar as duas portas, através de um
cabo flexível que as mantivesse em constante tensão mecânica.
Com essas características, uma opção viável seria a utilização do sistema
Paracord.
A “Paracord” também apelidada de “550 cord”, por referência a um tipo
específico utilizado antigamente em paraquedas, é um tipo de corda fina, leve e
duradoura constituída por filamentos de nylon. O nome “550 cord” advém do facto de o “type III parachute cord” corresponder a um tipo de corda com ponto de
ruptura de 550 lb, ou seja 250 kg de força. Outra característica e dado importante
deste sistema é a elasticidade, tendo a capacidade mínima regulamentar de aumentar em 30% o seu cumprimento original1.
Uma vez que a base da caixa seria composta pela justaposição de duas placas de contraplacado, de 20 milímetros cada, para conceder rigidez à estrutura, havia a possibilidade de ocultar por entre placas o percurso de uma corda “paracord”
de uma porta à outra, de uma ponta à outra da caixa.
O objetivo, conclui-se, seria encontrar um nível de tensão mínima suficiente para manter as portas fechadas. Essa tensão aumentaria proporcionalmente
em função da atividade das portas. Ao abrir a primeira, a força da “paracord” aplicada às duas portas aumenta (porque aumenta o seu comprimento); como uma
delas está fechada, traciona, redirecionando-se todo o esforço para obrigar a porta
aberta a regressar à sua posição inicial/de repouso. Ao abrir a segunda porta, estando a primeira a fechar, sobe exponecialmente o nível de tensão da “paracord”
que provocará a aceleração do movimento de fecho da primeira porta, evitando,
na medida do possível, a ocorrência de fugas ou falhas no sistema.
O sistema “Paracord” permite um sem-número de utilizações, distintos
nós e sistemas.
Interessa acima de tudo encontrar a solução mais adequada, para fixar a
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corda às duas portas que se veio a verificar ser um nó denominado de “Monkey
fist”.
O sistema “Monkey fist” permitia obter um remate resistente e compacto
nas duas extremidades do cabo materializados em duas pequenas esferas, com dimensões francamente modestas, quando comparadas com a espessura do cabo.
A simplicidade e eficácia deste remate permitiam dimensioná-lo proporcionalmente face à espessura do cabo, para que fosse possível integrá-lo com segurança na espessura da porta.
Em complemento, seria desejável poder desassociar temporariamente este
sistema das portas, para que elas pudessem manter-se abertas caso fosse necessário: em momentos de pausa oficinal prolongada (paragem de trabalhos) correspondentes a visitas ao atelier, ou outros eventos, como exposições, que poderiam
significar um aumento do fluxo de circulação de pessoas por alguma razão. Com
este intuito, desenha-se um recetáculo no batente da porta, para absorver o nó
uma vez desassociado.
Em primeiro lugar, por motivos de segurança associados à estabilidade da
caixa, conviria recorrer a madeiras leves para construir uma porta composta que
garantisse contenção no peso, por comparação à estrutura da caixa, evitando assim
deslocar excessivamente o centro de gravidade da antecâmera, no momento em
que é aberta uma porta. Este sistema permite simultaneamente integrar lã de rocha
nos intervalos da estrutura da porta, conduzindo a um melhoramento significativo
do isolamento acústico dos espaços.
Com o objetivo de promover um corte de ar eficiente no encontro da porta
com a moldura, seria vantajoso desenhar um batente de porta contínuo, complementado com a aplicação de uma borracha a todo perímetro da moldura .
Para compensar a resistência exercida pelas borrachas, opta-se por articular o sistema de fecho articulado “paracord” com a implantação de imanes, para
garantir o fechamento da porta nos centímetros finais, onde o sistema “paracord”
tem menos rentabilidade.
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As dobradiças seriam idealmente aquelas cuja expressão fosse mínima,
optando por enaltecer a narrativa concetual da caixa e a sua elementaridade em
virtude da sua omissão: a presença visual da dobradiça seria apenas um obstáculo
à leitura e compressão do todo. Sendo assim, faria sentido escolher dobradiças do
tipo “invisível”, um sistema que restringe o seu campo de ação ao miolo da porta e
da moldura, imiscuindo-se de qualquer tipo de presença à face da porta.
Em termos espaciais, o traço que melhor define a antecâmera é, sem dúvida, a contenção espacial. Com efeito, uma forma possível de enfrentar o problema
da caracterização interior da caixa seria concentrar esforços, em torno da fabricação de uma ilusão espacial que produza uma ampliação do espaço, no campo
da experiência precetiva. Para levar a cabo esta operação, uma opção válida seria
recorrer a um espelho como plano de fundo referente para a restante produção
espacial.
Adoolf Loos, referência incontornável, debruçou-se incansavelmente sobre
este mecanismo, tendo materializado um sem número de obras em que o espelho
desempenha um papel fundamental para a conceção do espaço.
Um exemplo paradigmático desta lógica de produção espacial é o “American Bar” em Viena .
Mas reapropriar diretamente o exemplo supra exposto, por via da uma
simples alteração de escala, significaria o mesmo que não compreender o fundamental desta lógica de produção espacial. Uma vez que a altura da caixa é mínima,
o olhar do observador encontra-se num ponto demasiado alto, para permitir o
emprego cabal da mesma estratégia de criação de um circuito fechado de espelhos,
a contornar o espaço.
Limitar a superfície espelhada entre o teto e uma altura igual ou inferior à
do olhar, resultaria na reprodução infinita do observador e do espaço - efeito banal
e desmensurado, sem mistério, que rebate a ilusão na eterna repetição de si mesma, exangue, vazia de propósito e significado.
Por sua vez, estabelecer o segundo limite acima do olhar resultaria numa
expressão formal demasiado residual e de difícil execução qualificada, com grande
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risco de se tornar caricatural. No que toca ao efeito de reflexão em si, resultaria a
sugestão de múltiplos cubículos contíguos e igualmente pequenos.
No caso da antecâmera, a reinterpretação do exemplo deve restringir-se
humildemente à evocação do processo de produção espacial, segundo o qual a superfície espelhada é instrumentalizada com múltiplos subterfúgios para permitir
um diálogo profícuo entre o espaço real e o espaço refletido, com vista a produzir
um terceiro espaço que não é nem mais nem menos que a fusão ilusória dos dois
anteriores.
Neste sentido, propõe-se a introdução de um espelho que sugira uma duplicação do espaço como ponto de partida. Localizar-se-ia no lado menor da caixa,
que determina a zona sobrante da área de circulação, permitindo, desta forma,
reapropriá-la como espaço cénico. Trata-se de uma opção estratégica que visa
aproveitar a distância máxima possível entre o observador e o espelho, para maximizar o efeito imersivo da ilusão e potenciar diferentes dinâmicas e novas relações
visuais, mesmo antes de entrar na antecâmera .
Este espelho prevê a sua instalação no espaço, por via de uma ranhura na
cobertura da caixa concebida especificamente para o efeito. O propósito desta
operação inortodoxa seria ocultar 3 das 4 margens do espelho nos interstícios da
antecâmera, já que estas representam uma ameaça à ilusão espacial pretendida,
enquanto vestígios inequívocos da existência de um plano de reflexão .
Para definir o limite inferior do espelho, seria preciso considerar que tipo de temas
poderiam povoar e caracterizar o nicho que escapa à área de circulação da caixa.
Em complemento, seria importante pesar nestas considerações projetais a potencialidade de cada opção encontrada, para integrar e contribuir, na construção do
diálogo visual, entre o interior da antecâmara e o seu reflexo.
Uma primeira ideia seria a de utilizar este espaço como cabide, para pendurar o fato de macaco de trabalho, transformando a caixa num vestiário. Para
esta lógica, faria sentido levar o limite inferior do espelho até ao chão, não só pelo
o comprimento do traje, mas também porque a sua justaposição ao espelho anula
quase totalmente a perceção de qualquer reflexão aparente (a sua - que absorve
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como contorno expressivo – e a do observador), impedindo a sua cabal autorreferenciação e, desta forma, a perceção ininterrupta do plano refletor. Visualmente o
traje flutua frente ao observador, desviando a atenção dos quatro cantos da superfície espelhada que discretamente sugerem a continuidade do espaço além-fronteiras.
No entanto, determinar a caixa como vestiário não passa de uma utopia,
dado que a fórmula resolvente, para a ampliação do espaço, dá lugar a um agravamento do sentimento claustrofóbico: vestir/despir o macacão no interior de um
espaço tão residual seria um desafio - o espaço da antecâmera não compreende
muito mais do que a simples passagem.
Uma opção alternativa seria compreender a reflexão do observador como
um dado potencialmente reconfortante, contribuindo para essa sensação um correto dimensionamento da superfície espelhada em função do reduzido campo de
visão, resultante da proximidade face ao plano refletor. Qualquer espelho fixo em
dado lugar define coordenadas posicionais ao observador, vocacionadas em função da imagem ou sequência de imagens, que se propõe refletir dentro de determinado enquadramento espacial. Para o caso, interessa o exemplo clássico do espelho
de uso doméstico cuja dimensão e posicionamento em estreita relação com o lugar
são determinados para nos enquadrarmos com o nosso reflexo, ou seja, para “nos
vermos/olharmos ao espelho”, como é o caso do típico espelho situado acima do
lavatório de uma casa de banho. Importa também constatar, com base na experiência, que o ato de nos olharmos ao espelho pressupõe normalmente um certo
grau de intimidade. Em suma, estão reunidas no espaço da antecâmera condições
excecionais, para invocar e isolar o lugar comum da auto perscrutação do nosso
reflexo e elevar essa experiência universal à sua expressão mínima, permitindo
estreitar drasticamente a íntima relação que o ser humano nutre pelo seu próprio
reflexo - um espaço mínimo para me encontrar comigo mesmo .
Inaugurada esta nova perspetiva sobre o papel do espelho na antecâmera,
seria de todo vantajoso continuar a orientar a caracterização da caixa em função
do diálogo entre espaço habitável e espaço refletido, criando pequenas ilusões que
esbatam limites reais da duplicação do espaço, não só para o dilatar visualmente e
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fazer imergir nele o observador, como também confrontar este último com a sensação aparente de autonomização do seu próprio reflexo ao entrar na antecâmera,
intensificando este encontro.
Limitar o espelho a dois terços da altura da caixa permite a distância de
observação confortável do reflexo centrado naturalmente no rosto do observador.
Esta operação abre espaço para a caracterização dos restantes dois terços do nicho
da antecâmera, de forma não reprodutiva, no que toca ao reflexo.
A primeira grande função secundária da caixa relacionada com a sua progressão funcional a móvel de arrumação, já enunciada anteriormente , seria a estratificação vertical do espaço da caixa, para aumentar a área de arrumação.
Neste sentido, propõe-se a instalação de uma mesa fixa - limitada justamente pela área do nicho – articulada com uma peça maior, rebatível que pode
assumir duas posições: vertical - a rematar o vazio por baixo da mesa pequena na
caixa-antecâmara – e horizontal para formar uma prateleira para a caixa-móvel.
No plano da ilusão preceptiva, resulta uma definição não-reprodutiva do
espaço da antecâmera, uma vez que a sua reflexão não se encontra ao normal alcance do observador. Esta operação inaugura uma rutura clara entre o espaço e o
seu reflexo, suscitando a sensação de um certo misticismo curioso sobre “aquilo
que se passará do lado de lá”, por oposição “áquilo que vemos do lado de cá”.
A outra premissa diz respeito à necessidade de desenhar um sistema de
iluminação artificial para a caixa.
Em primeiro lugar, desenha-se uma caixa de ar entre o nicho e a face menor da caixa que lhe é contígua, para albergar a parte elétrica, determinando esta
superfície como o ponto de partida para o desenho da iluminação.
Como iluminação principal propõe-se a instalação de dois leds simetricamente posicionados, que esconderiam uma das extremidades - associada à parte
elétrica - no interior da caixa de ar, obrigando ao redesenho do espelho, com duas
perfurações para o efeito. Em complemento, propõe-se a abertura de um negativo
na cobertura da caixa - alinhado pelo led mais próximo do espaço do atelier –,
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ao qual se sobreporia um acrílico de cor vermelha. O propósito desta operação
seria sinalizar no atelier a entrada de pessoas no interior da antecâmera, através da
projeção de uma linha de luz vermelha no teto, no momento em que é ativada a
iluminação da caixa.
Se o surgimento da plataforma de apoio viria introduzir uma dissonância entre o espaço vivido e o espaço refletido, os dois leds produziriam o efeito
diametralmente oposto: ao esconderem, cada um, um dos seus remates plásticos
associados à parte elétrica por detrás do espelho, promovem uma fusão com o seu
reflexo que lhes duplica a extensão aparente, substituindo a extremidade ocultada
pela reflexão da extremidade visível, para encontrarem remate.
A completar a estratégia de iluminação, inclui-se uma lâmpada de filamento - que emitiria uma luz de cor mais quente por contraposição à luz mais branca
irradiada pelos leds - embutida no centro da parede técnica e em estreita relação
com a mesa de apoio.
Quanto ao papel desta iluminaria no âmbito da ilusão concertada, estabelece-se um vínculo entre o espaço vivido e o espaço refletido, ao irradiar luz sobre
o observador e o espaço, sem se fazer representar enquanto presença refletida. Intensificaria a tensão provocada pela ocultação tangencial do reflexo da mesa, não
só porque se encontra nas mesmas condições de limiar de reflexão, mas principalmente por ser capaz de alterar dramaticamente a atmosfera do espaço refletido,
através da luz que erradia, sem se revelar. O posicionamento pouco convencional
da luz face ao espaço e ao observador altera a normal perceção de ambos. A sua
proximidade face à mesa de apoio e respetivos objetos nela pousados traria um
novo brilho e a cor quente da luz, associada a estes elementos, uma sensação de
conforto .
Pensar o encaixe da antecâmera no vão significa procurar uma solução que
evite encaixar diretamente a caixa de madeira no vão. Tal opção implicaria construir a caixa com um rigor exacerbado e ainda assim permitir fugas de poeiras já
que, dificilmente seria possível tapar o vão pela simples justaposição da caixa, sem
recurso a quaisquer elementos de fixação. Também a exigência estrutural da ante-

97

125. Desenhos de Processo do Sistema Estrutural, Instalação e
Compartimentação do Vão Habitável

a casa-atelier
Autonomia e Estanquicidade: Vão Habitável e Plano-Fronteira

câmera e a plasticidade térmica da madeira poderiam facilmente provocar danos
colaterais, tanto na caixa como no vão. No pior dos casos a antecâmera poderia
terminar irremediavelmente entalada no vão preexistente.
Daqui decorre a constatação da necessidade de afastar as faces da caixa do
vão, para poder aplicar-lhe um terceiro elemento que permita o encaixe hermético
e pacífico da caixa no vão.
A ponderação desta hipótese coloca em evidencia um dado importante
para o desenvolvimento do dispositivo.
Se por um lado bastaria reduzir as dimensões da caixa, para a afastar dos
limites laterais e superior da caixa face ao vão, o mesmo não se verifica com a
suspensão da caixa. Para combater este problema, uma solução resolvente seria a
de aplicar um conjunto de rodas na base da caixa, com capacidade para aguentar
o peso de uma pessoa, somado ao peso próprio da caixa. Em virtude deste incremento, a antecâmera transforma-se num dispositivo móvel, potenciando grandemente a sua inserção no vão e posterior transladação, no momento de assumir o
papel de móvel de arrumação, evitando além do mais um conflito premente com o
carril, por onde passa a porta de correr.
Como elemento de articulação, propõe-se a apropriação do sistema corrente para vedação de uma ranhura de uma porta sem batente inferior, que consiste no emprego de uma escova, entalada num rasgo aberto na face inferior da porta.
A ideia seria aplicar o sistema em redor da caixa, para criar um circuito fechado,
isolando o espaço.
No entanto, esta solução não permite um desenho esteticamente satisfatório, perdendo por completo no momento em que se transforma num elemento
exclusivamente decorativo, ao deixar a função de garante da estanquicidade do
atelier, para assumir o papel de armário.
Uma solução capaz de resolver o problema de forma elegante seria utilizar
estofos/veludo. Trata-se de um sistema maleável e elástico que poderia contornar
a caixa, formando uma banda para vedar o espaço. Para que essa vedação seja verdadeiramente eficiente, conclui-se que a banda teria que ultrapassar os limites do
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vão, para garantir, via compressão da esponja, uma correta adaptação ao vão com
especial atenção aos cantos .
Em termos de desenho, a largura da banda assumiria os 27 cm do vão, estabelecendo um elo de articulação formal entre a peça e a parede de ambos os lados
- uma moldura que enquadra a caixa e sinaliza a entrada à imagem de um pórtico.
No domínio concetual, resultaria um volume puro branco de arestas bem delineadas que avança sobre o atelier suspenso por um anel de aparência delicada e frágil,
que aparentemente garante a narrativa sem esforço. Esta relação de contradição à
luz do binómio pesado/leve representa um incremento substancial para a sensação
de leveza e elegância da peça. A estruturar esta ilusão visual temos o conjunto de
rodas concebido estrategicamente, com um recuo significativo face aos limites da
base da caixa para as ocultar e retirar-lhes qualquer protagonismo visual, prevalecendo o mistério estrutural, a tensão física e a subsequente sensação de suspensão
temporal, transmitida pela manutenção de um eterno desequilibro que a imagem
poética do todo realiza sem (/por não) se explicar.
Para poder articular a largura da banda na base da caixa com alguma liberdade na disposição estruturante das rodas, propõe-se o desenho de 1 recetáculos
fixos à base em madeira que, de forma impercetível, determinariam 1 negativo no
interior banda, para a interromper e rematar, dando lugar aos rolamentos .
Há ainda a necessidade de recorrer a uma tela específica, suficientemente
resistente, para possibilitar movimentar a caixa sem danificar a base da banda, que
seria arrastada pelo o piso no processo.

101

Planta

C2

C 2'

Alçado Norte
C1

C 1'

P1

C1

130. Registo Fotografico Durante o Processo de Demolição do Jacuzzi

129. Desenhos da Mesa-Ruína
( Contextualização | Exposição
Geral do Dispositívo)
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Escala 1:100 | 1:20

C2

Alçado Sul

Alçado Poente

Alçado Nascente
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Espaço Único/Continuo e Mesa-Ruína
O primeiro passo para reinterpretar a zona de banhos em atelier consistiria
na sua reconfiguração e redimensionamento vocacionados para a exploração de
qualidades espaciais fundamentais, tais como: salubridade, circulação ou clarificação/definição espacial – motivadas pela procura de uma polivalência espacial
genérica, capaz de potenciar o surgimento e implementação de múltiplas formas
de habitar. Este processo teria em atenção os espaços que lhe são contíguos, por
forma a construir uma solução integrada, com impacto necessariamente positivo
no contexto em que se insere.
Sobre esta matriz espacial, instalar-se-ia o atelier de escultura manifestamente desenvolvido como temporário, no qual o dispositivo material que o acolhe
é contentor independente. Isto porque responder de forma definitiva às exigências
e condições necessárias de um atelier traduzir-se-ia na impressão formal de uma
série de alterações específicas no espaço, que o condenariam a desempenhar permanentemente essa mesma função - ou semelhantes, em detrimento de outras. Tal
especificidade é resolvida com dispositivos de mobiliário amovíveis, sem que haja
intervenção direta no espaço .
Com igual peso e influência na determinação do caráter efémero do atelier
estariam a promoção de uma relação de respeito, para com o projeto preexistente
e a preservação operativa da memória como traços indissociáveis do projeto.
Em paralelo, na medida em que a polivalência pode assumir várias formas, o enunciado do atelier constituiria um documento importante na definição e
caracterização da mesma, contribuindo inevitavelmente com algumas pistas para
repensar o espaço.
Depois de garantido desenho da estanquicidade do atelier, chegava o momento de encontrar uma estratégia de reconfiguração e redimensionamento.
O primeiro objetivo, e provavelmente o mais importante, consistiria na re-
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moção do volume associado ao jacuzzi. Uma operação de caráter estrutural que
permitiria alcançar o verdadeiro ponto de partida para uma apropriação cabal e
efetiva do espaço de intervenção - uma vez materializada a sua configuração de
maior versatilidade -, fazendo coincidir a área do espaço à sua área útil.
Durante a demolição das paredes do jacuzzi , equaciona-se a alternativa de
levar a cabo uma demolição parcial, que permitisse remover o jacuzzi e reaproveitar parte da sua construção perimetral.
Tanto o banho-turco como a sauna continuarão a ser espaços operacionais
- ainda que esporadicamente frequentados –, e pelo que faria sentido reapropriar
o limite já definido pelo jacuzzi, tanto pelo nexo distributivo concedido pelo remate físico, como pelo conforto emocional associado à preservação da memória
e vivência daqueles espaços. Com efeito, depois de descoberto que a superfície
da parede técnica, que o jacuzzi escondia, estava revestida com o acabamento em
pastilha , optou-se igualmente pela permanência desse elemento, configurando a
partir do interior da sauna e banho turco, através das suas portas transparentes,
uma paisagem arquitetónica concertada da memória do espaço. A suportar esta
decisão, pesa o facto de que a demolição desta parede traduzir-se-ia na abertura de
um vão partilhado com a área das máquinas – espaço concebido com ventilação
natural -, sujeitando a casa a uma exposição tão grave quanto desnecessária, que
elevaria o problema da estanquicidade a um outro patamar.
Decidido o resgate da parede técnica e do muro que conforma o nicho,
faria sentido proceder à criação de uma passagem no lugar do jacuzzi, estendendo
a lógica de abertura do muro Oeste, que serviria para retirar o jacuzzi ao muro
Este. Desta operação resultariam duas ruínas: uma ancorada à parede da casa e
uma segunda que sofreria um destacamento e seria atirada para o centro do atelier,
trazendo consigo a responsabilidade de se justificar e fazer corresponder tamanho
protagonismo a um novo desígnio arquitetónico.
Como a ruína, à qual pertence a parede técnica, tem pouco espaço de manobra para progredir em termos de projeto, importa, numa primeira fase, direcionar os esforços de desenho, no sentido de uma maior definição do papel ruína
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central para o atelier.
Em primeiro lugar, resgatar estas ruínas representaria sempre um desafio
formal que obrigaria a equacionar remates dentro do domínio do inacabado e da
fabricação da ruína. Por exemplo: romper com o muro Oeste, para retirar o jacuzzi e libertar espaço, mas simultaneamente preservar o muro que lhe é contíguo,
garantindo o nicho distributivo da zona de banhos vigente, traduzir-se-ia inevitavelmente na formação de um “remate-ruína” . Ora, ambas as ruínas nasceriam
no momento da sua mútua separação em dois pontos. Isto significa que, por um
lado, seria necessário resolver dois remates distintos em cada uma delas. Por outro
lado, porém, passaria a existir uma correlação que poderia ser instrumentalizada
para os conceber, não obstante a rotura física clara entre ambas, verificando-se, no
entanto, sempre o rasto de destruição, que demarca um vínculo irredutível entre
ambas. Neste sentido, seria vantajoso equacionar os remates com base nesse elo
de ligação, para encontrar uma narrativa forte e justificada, assente no esforço em
assumir e potenciar esse mesmo elo de ligação fundamental e ajudar a justificar a
sua informalidade ruinosa.
Para determinar até onde deveria ir a cisão entre as duas ruínas, que é o
mesmo que definir os limites do espaço central, atentemos então à definição do
papel da ruína central no atelier.
A defesa da prevalência deste fragmento do jacuzzi começa, como já foi
referido anteriormente, com a necessidade de garantir algum limite distributivo
entre atelier e espaço de banhos. No entanto, este limite não se trata de um simples
muro divisório: a extremidade que alinha com a parede do banho turco é determinada pela antiga escada a que o muro é obrigado a contornar, para a assimilar
de forma simbiótica. Se, por um lado, ela significa um estreitamento significativo
da passagem cedida pelo jacuzzi ao atelier, a verdade é que é nela que reside parte
do fundamento para a manutenção da ruína. Eximida da sua função – permitir
o acesso ao jacuzzi – e em virtude das suas qualidades formais resultantes do seu
destacamento, a escada passaria a ser um símbolo material da dimensão poética e escultórica (da não-função) que legitimaria a apropriação operativa da ruína
enquanto elemento central na caracterização do espaço conformaria, não só um
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importante elemento de articulação para a organização do espaço, como ajudaria
a configurar um elemento elegante de apelo à memória do lugar, possibilitando a
transcendência poética necessária ao correto enquadramento e validação da linguagem-ruína, permitindo finalmente suplantar o desconforto associado à aparência inacabada e deteriorada do todo.
Apesar de rematar o lado Este, a escada - entendida no seu todo em articulação com a parte do muro que a contém – introduziria um problema de indefinição e de inconcretude, no lado oposto da ruína, que é necessário equacionar. Por
outro lado, continua a faltar um desígnio forte que consubstancie a permanecia da
ruína como limite. Apesar de ultrapassado o problema da banalidade da apropriação do muro linear com a associação da escada, pesa agora a fragilidade resultante
do sobredimensionamento do novo limite gerado pela associação de ambos.
Por forma a adereçar ambos os problemas, propõe-se a implementação de
uma mesa de apoio em vidro, que aproveitaria tanto a altura como o traçado do
muro para se viabilizar.
A escolha do vidro para materializar o tampo da mesa advém, por um lado,
da necessidade de não obstruir a entrada de luz natural ganha pela remoção da
construção associada ao jacuzzi e, por outro, da vantagem em poder sobrepor-se à
ruína sem condicionar a sua leitura, elemento fulcral na caracterização do espaço.
Apesar de se tratar de uma ruína fabricada, a sua operatividade formal
está limitada por um traçado preexistente e restrita a operações subtrativas do
construído. No entanto, a designação da ruína, como base estrutural de um plano
vidro, - sob a alçada funcional da construção da mesa de apoio - permitiria depositar neste novo elemento transparente a possibilidade de absorver e reinterpretar
formalmente a ruína para se associar a ela e elevar o seu traçado a novos campos
exploratórios, salvaguardando simultaneamente a sua visibilidade.
Ao assimilar a largura da ruína e com origem no final da escada, a mesa
estender-se-ia por sobre a ruína, para se pronunciar além dos limites da antiga
construção do jacuzzi e encontrar remate no alinhamento do volume do espaço
de banhos, resolvendo, assim, a indefinição espacial, em parte herdada pelo antigo
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projeto .
À imagem da lógica de produção minimal, da qual resgataria o trabalho
e obra de Souto Moura como referência de projeto determinante, a associação do
plano de vidro à ruína estabeleceria uma relação estreita entre o novo e a preexistência, assente num contraste claro entre as diferentes partes de um todo hierarquizado.
Em primeiro lugar, haveria a exigência tanto construtiva como semântica
de produzir um elemento de articulação entre o vidro estrutural e a ruína, para
promover a leitura clara do todo e sequencial de cada elemento, assente na conceção da estrutura de suporte do vidro.
Em complemento, uma vez que o plano se vidro será instalado numa relação de proximidade de cota com a ruína para consumar a mesa, surge como
natural a inclusão da ruína na estruturação dos apoios. Por questões de desenho,
entende-se que a mesa deveria compreender apenas 4 apoios “iguais” – 3 deles
parcialmente distintos, para se ajustarem aos desníveis do muro e uma quarta, em
articulação com um pilar tubular cilíndrico. Todas estas peças seriam concebidas
em aço inox 316 para resistirem à humidade.
O posicionamento das quatros peças metálicas é obtido mediante a configuração formal da ruína encontrada - resultado dos negativos provocados por
barrotes em madeira que sustinham o jacuzzi. Em complemento com o objetivo de
conceber o suporte estruturado da mesa de vidro, existe a possibilidade de atribuir
sentido à configuração geométrica da ruína, ao reconhecê-la como par determinante na disposição regular (retangular) dos apoios - numa primeira instancia,
atentando à viabilidade física-estrutural da intervenção, e num segundo plano de
definição, procurar-se-ia evidenciar as potencialidades plásticas do diálogo que se
pretende estabelecer entre ambas partes.
Em termos de aplicação das peças à ruína, seriam executadas perfurações
que atravessem o cimento e o tijolo, para poder introduzir a bucha química que
fixaria os apoios. A altura das peças variaria ligeiramente para acompanhar os desníveis da ruína. Todo o processo seria acompanhado por uma rigorosa medição a

111

166

165

167

165 a 167. Compilação de
Imagens de Trabalho Após a
Aplicação do Sistema de
Proteção da Mesa

GSPublisherVersion 0.0.100.100

a casa-atelier
Reconfigurar e redimensionar: Espaço Único/Continuo e Mesa-Ruína

lazer, concordante com a exigência necessária, para suportar uma mesa de vidro
com cerca de 140 kg.
Uma primeira peça pousa sobre um recorte da ruína, determinando dois
alinhamentos. A fechar a geometria está o posicionamento da peça no limite do
remate da ruína. A exceção à regra seria o apoio-pilar. Esta peça surge como suporte alternativo à ruína para que, em virtude da liberdade formal conseguida, seja
possível executar o remate da ruína - com a vantagem de preservar a linha de força
da mesa, ao mesmo tempo que dobra subtilmente para alinhar com a ruína oposta.
Em complemento, a exploração do seu caráter excecional possibilita a resolução de
dois problemas de desenho distintos. Para assumir a mediana do muro e manter
o alinhamento com a peça mais próxima, sugere-se um desenho onde a peça de
apoio é excêntrica e tangente, relativamente à face do pilar.
Para instalar o pilar com segurança ao solo, desenha-se uma bolacha fixa
ao solo na qual encaixa o perfil tubular, aparafusado em seguida em dois pontos
diametralmente opostos.
Depois de instaladas todas as peças, seria colocada fita-cola de dupla-face
transparente nos topos, para receber o vidro.
Por consideração pelo uso futuro da mesa, depois de desmantelado o atelier, opta-se por desenhar uma métrica de acetatos que cobrissem o vidro, para sua
proteção. Para fixar os acetato, seria escolhido um tipo específico de fita cola, cujo
aspeto reticulado estabelece uma diálogo semântico com o reticulado das pastilhas. A aplicação da fita-cola morderia o vidro, para entalar o acetato e possibilitar
o uso de prensas na mesa, sem a danificar por baixo. Por fim, importa referir que
seria executado um desenho de remate para as fita-colas dos vértices dos vidros,
em concordância com a métrica da narrativa, completando o sistema da mesa de
vidro.
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Qualificar e Apropriar:
Mesa de Corte e Parede de Ferramentas
Uma vez terminadas as intervenções diretas no espaço, chega o momento
de implantar com os dispositivos móveis que caracterizam o atelier de escultura
em madeira.
Estes objetos pretendem-se desenhados para desempenhar papeis específicos relacionados diretamente com as necessidades e exigências de um atelier, tendo em conta as potencialidades, contexto e limitações daquele que é o recetáculo
da intervenção.
A construção destas peças de mobiliário é feita em madeira, aproveitando,
para o efeito, o próprio atelier como carpintaria. O primeiro passo é, naturalmente,
idealizar e construir uma mesa de corte, para poder construir as restantes peças.
A mesa de madeira nasce da necessidade de dar extensão à mesa de corte
da serra de mesa. Para obter um tampo rigorosamente esquadriado e fiável, decide-se aceder a dimensões standard de placas de contraplacado, para só depois partir para o desenho das restantes partes da mesa. Uma possibilidade para dimensionar o tampo seria comprar uma placa de contraplacado de bétula com dimensões
máximas (3050 mm por 1525 mm), para rentabilizar a área útil, com a garantia de
um espaço mínimo de passagem nas laterais e uma zona mais folgada associada à
manipulação da máquina e à preparação e corte da madeira. Ao alinhar pela mesa
de vidro é dada continuidade ao corredor do espaço de banhos, e ficando ainda
espaço para a acoplação de mesas de apoio, para o corte excecional de placas de
grandes dimensões.
Dada a dimensão do tampo, elegeu-se uma espessura de 3 cm, para assegurar alguma estabilidade e rigidez. Em complemento, propõe-se o desenho de um
reforço perimetral ao tampo. Os barrotes usados permitiriam reforçar a instalação
de todos os apoios perimetrais e obter 4 recantos, para instalar, com maior solidez
e eficiência, os apoios mais robustos da mesa. Para compensar, seguir-se-ia, no
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sentido oposto, o reforço da base dos pilares. Esta composição estrutural permitiria simultaneamente desobstruir o espaço inferior da mesa e torná-la mais agronómica e segura, através do recuo faseado dos diferentes elementos que a compõem.
Com o propósito de instalar a serra no interior da mesa, seria desenhado
um negativo na madeira que decalcasse os limites do tampo da serra. Em complemento, seriam integradas no desenho duas pegas para manipular o novo tampo
amovível resultante do recorte. Com este novo desenvolvimento, tornar-se-ia possível permutar funções entre mesa de corte e mesa simples. Associada aos 6 apoios
nucleares da mesa, seria construída uma substrutura para a reforçar ao centro,
instalar e suportar a máquina de corte e nivelar o respetivo tampo com a mesa. 4
peças de madeira seriam acopladas aos apoios contingentes do nicho da cerra que
permitiriam pousar o tampo destacado do tampo da mesa, para servir de base de
suporte à máquina de corte.
Com o objetivo de tornar a mesa móvel, desenham-se dois apoios principais com rodas. Desta forma, aproveitando a dimensão máxima da mesa, seria
apenas necessário levantar o lado oposto do tampo da mesa, para a mobilizar, com
charneira no par de rodas.
Aproveitando a ortogonalidade da mesa, propõe-se a construção de uma
régua em madeira feita à medida da dimensão menor da mesa, no sentido da direção do corte, que ao encaixar na mesa, garantiria uma relação de ortogonalidade
com a serra, para assumir o papel de guia de corte.
Em termos de acabamento importa referir que o método de fixação se faria apenas
com recurso a parafusos - galvanizados, por questões de humidade - e o processo
de montagem teria que prever cuidadosamente a ordem dos diferentes passos para
poder ocultar os parafusos em virtude do seu posicionamento.
No início da construção do atelier, foram retirados do espaço de banhos todos os elementos decorativos, correspondentes essencialmente a obras de arte. De
entre o conjunto de obras retiradas do espaço está um painel de Fernando Gaspar,
com características específicas que importa considerar, nomeadamente o tipo de
suporte utilizado. Para a execução da peça foram usadas uma técnica mista sobre
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um painel de contraplacado de 2,5 x 1,5 m, com especial atenção para a colagem de
areia e diversos objetos sobre a madeira. Em virtude do peso final da obra, foram
utilizados suportes específicos para poder fixar o quadro na parede.
Com o objetivo de criar um sistema eficiente e facilitar o acesso a ferramentas de trabalho em contexto de trabalho, propõe-se um painel com as dimensões de 2,5 x 1,5 m em substituição da obra para dispor as diferentes ferramentas
de trabalho - preservando a memoria física da peça, à imagem do que acontece
numa carpintaria.

182. Foto da relação de proximidade entre a Mesa de Corte e a Parede de Ferramentas

183. Suporte do Quadro
de Ferramentas

184. Lugar de instalação da Parede de
Ferramentas
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185. Registo da atmosfera do atelier

Carácter e Atmosfera:
Ruína, Luz e Cor
É certo que a inundação foi o mote para o início de intervenções no espaço,
dado o desconforto provocado pela visível degradação das suas qualidades espaciais.
Cinco anos depois da inundação, o espaço de banhos acarretava consigo a
memória inexorável de um espaço outrora em perfeitas condições, memória essa
que inevitavelmente projetamos e desejamos ver restituída numa primeira instância, mais imediatista. O estado de degradação, que instaura certa sensação de urgência em “fazer alguma coisa”, atenua significativamente a responsabilidade e o
peso emocional que estaria, por exemplo, associado à reconversão estrutural de
um qualquer espaço dito imaculado, em termos de aparência. Esta situação especial, trespasso a vontade de restituir a integridade espacial subentendida, confere
enquadramento para repensar e reequacionar o espaço com maior liberdade. Uma
vez que, para restabelecer algum do equilíbrio e dignidade espaciais anteriores,
haveria que proceder a intervenções estruturais e incorrer em esforços económicos
de alguma envergadura, convinha, passados 17 anos, analisar a utilidade e pertinência daquele espaço e, caso se viesse a verificar necessidade, pensar na possibilidade de o readaptar e atribuir-lhe uma nova raison d’être.
É neste contexto específico que surge a ideia de reconverter o espaço de
banhos num atelier de escultura em madeira.
Mas se a por um lado os danos provocados pela inundação foram no seu
conjunto o principal catalisador deste projeto, podemos dizer que a primeira intervenção que motivaram, correspondente à fabricação da Ruína do Jacuzzi, veio
a promover uma mudança total de paradigma, no que toca à perceção e leitura
destes defeitos. Outrora depreciados, - símbolos recordatórios de degradação que
“saltavam à vista”, para comprometer ininterruptamente a leitura e qualidades arquitetónicas do espaço - tais defeitos deixaram de ter tanto protagonismo, camuflados pelo surgimento da ruína fabricada (induzida), que veio assumir um papel
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arquitetónico central. Para além da sua importância singular na caracterização e
funcionamento do espaço, a Mesa-Ruína veio apadrinhar todos essas imperfeições provocadas pela inundação, que passaram de agentes visualmente poluentes
e indesejados a elementos de caracterização espacial de uma nova narrativa que os
enquadra.
Nada impede que se venha a intervir, no sentido de fazer desaparecer os
vestígios mais gritantes da inundação. A verdade é que nas condições atuais, tais
imperfeições se encontram camufladas e é importante a sua influência, enquanto
elementos de desvulnerabilização das superfícies do espaço, transpirando assim
uma gratificante sensação de liberdade e despreocupação na vivência deste espaço
de trabalho, como se de um estaleiro se tratasse. O importante é depois pontuar
o espaço com dispositivos ou gestos arquitetónicos que promovam a dignificação
efetiva do espaço de trabalho procurando o melhor equilíbrio entre os diferentes
tempos, lógicas e narrativas espaciais.
Por conseguinte, a ruina do jacuzzi veio introduzir um novo caracter ao
espaço do atelier, o inacabamento como estaleiro (como se trata de uma ruina fabricada de um objeto muito recente), que termina sendo reforçado com a presença
de maquinas de trabalho comuns à escultura, e que se coaduna perfeitamente em
termos conceptuais com o tipo de trabalho dinamizado no atelier. Essa sensação
de inacabamento traduz um dinamismo muito próprio através, que inspira uma
certa inquietude, e induz a vontade de construir, produzir e para o caso, esculpir
que se iniciou com a inundação e que provavelmente nunca terminará, condenado positivamente pela ruína. Sem a inundação, nunca se iniciariam as obras. O
estado de degradação foi o mote, e o exagero da ruína a perpetuação escultórica
dessa degradação, que impele ao trabalho oficinal, canalizado para a produção de
esculturas.
O inacabamento faz parte do ADN do atelier. Houve a intenção clara de
promover intervenções pontuais, e assumir a ausência de um aspeto dito acabado,
unificador de um todo; A existir um elemento unificador, ele seria o contraste
entre o novo e a preexistência, entre o estático e o evolutivo, entre a memória e a
presença.
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Em termos conceptuais pode-se concluir que o projeto vive da tensão entre a
preexistência (danificada) e intervenções pontuais assumidamente posteriores.
Uma vez que a iluminação suave projetada, para a descontração e lazer
próprios do espaço de banhos, não se coaduna com a iluminação necessária para
dinamizar o atelier, parte-se para a construção de um novo sistema de iluminação
que absorva o antigo.
Este novo sistema é composto por 4 tipos de luzes:
Propõe-se uma primeira linha de luz led com início na aresta de encontro da parede técnica com o teto que se prolongaria até ao segundo alinhamento
com o quadro de ferramentas. Desta operação, resultaria uma dramatização, por
acentuação, das qualidades plásticas do baixo-relevo, formado pelo reticulado das
pastilhas e a iluminação apropriada para o quadro de ferramentas. Em termos
formais, ela assume a aresta do teto como oportunidade para dar um novo sentido
ao ressalto da parede técnica, por oposição à criação de uma 3ª linha compositiva.
Para dar iluminação de trabalho à mesa-ruína sugere-se o aproveitamento do vidro
para instalar candeeiros de mesa. Aproveitando algumas das fita-colas de fixação
dos acetatos, seria possível associar grampos de candeeiros num dos lados, deixando as restantes fita-colas para grampos de trabalho. Desta feita, ver-se-ia reforçada
a orientação principal da mesa, com uma área de trabalho extensa, desimpedida
e iluminada. Esta opção contribuiria com versatilidade na produção dos mais
variados ambientes, mediante diferentes combinações de posicionamento, foco e
número de pontos de luz. Em último lugar, seria possível usar esta iluminaria, para
reforçar a iluminação dos restantes espaços do atelier, consoante necessário.
A iluminação da mesa de madeira corresponderia a uma linha contínua de
leds, embutida no teto, que acompanhe a extensão da mesa, alinhada pelo tampo
mesa-ruína. Neste sentido, a serra da mesa de madeira ficaria situada entre o led
proposto para a mesa de corte e o led da parede de ferramentas, conferindo uma
iluminação concertada sobre a zona mais perigosa do atelier.
Por fim, teríamos conjunto de holofotes e\ou candeeiros para iluminar a
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gosto a o espaço mais próximo da janela, associada à produção de imagem, à reflexão, à conceção de ideias, a projeto, ou ao “estar” no interior do atelier, dependendo da circunstância.
No que respeita ao tema da cor, encontramos várias narrativas e lógicas do
seu emprego. Existem quatro cores predominantes no espaço de banhos, a que se
pretende dar continuidade, para produzir novas narrativas associadas ao atelier. O
azul seria a cor predominante e preenche todo o teto e espaço de banhos, incluindo
o interior do banho turco. Dentro da cor azul, existem duas formas distintas de
materialização e emprego da cor: uma associada à pintura do teto e outra correspondente à repetição sucessiva da pastilha, associada ao acabamento do jacuzzi e
interior do banho turco.
Sobre a pertinência de ambas as lógicas de apropriação da cor azul, importa
referir que o emprego da pastilha delimita um sector e é utilizada criteriosamente
para caracterizar os dispositivos materiais associados ao elemento água, enquanto
que a pintura do teto carece desse mesmo critério, ao estender o azul a todo o espaço. Ainda sobre a pintura do teto, acresce o facto de esta cor absorver grande parte
da luz, impedindo a sua reflexão: tal fenómeno constitui um problema agravado,
que deve ser tido em conta, uma vez que se trata de um espaço profundo e baixo e
com apenas um único pano envidraçado - com entrada de luz natural - num dos
remates longitudinais do espaço.
Em primeiro lugar, atentemos ao módulo da pastilha do antigo jacúzi: trata-se de um elemento vitrificado com brilho normalmente associado a espaços de
banhos. A utilização extensiva deste pequeno elemento gera superfícies chamativas com forte presença, constituindo uma das peças-chave para a caracterização
do espaço do atelier, nomeadamente no que toca à valorização da ruína, preservação da memória do espaço e caracterização do espaço de apoio associado à mesa-ruína.
A cor da madeira - cuja pré-existência está associada ao apainelado que
dissimula a entrada para a garrafeira e que servia de enquadramento ao quadro de
madeira - encontra um novo sentido com a reapropriação do espaço diretamente
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190. Fotografia dos apoios da Mesa-Ruína

191. Fotografia dos apoios da Mesa-Ruína (II)

193. Foto do atelier, após a pintura do tecto falso do atelier
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195. Intervenção artistica de apropriação da
memória do Espaço de Banhos no canto do
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192. Foto do Espaço Branco, após a pintura do tecto falso do atelier
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associado ao trabalho em madeira: em lugar do quadro de Fernando Gaspar, teríamos um painel de madeira com as ferramentas de trabalho expostas. Em estreita
relação com este painel, surge a mesa de corte, também ela em madeira e, por fim,
a área reservada ao armazenamento de grandes placas de madeira. Desta forma,
encontraríamos na cor da madeira a definição do setor de corte e tratamento da
própria madeira.
O especto metálico estaria associado a elementos-suporte. Embora a sua
presença efetiva no espaço seja reduzida, em termos qualitativos, representa momentos de grande importância para a construção e sustentação da narrativa arquitetónica do lugar, com destaque para os apoios da mesa de vidro e grampos do
quadro de ferramentas.
Com a renovação do espaço de banhos, o branco passa a ser a cor que
maior superfície ocupa no espaço. Ela premeia a neutralidade e a luz para enfatizar
momentos chave do projeto. O branco traduz a indefinição de uso das superfícies
que povoa: sendo o intervalo necessário à convivência pacífica dos diferentes momentos do atelier.
O espaço mais próximo da janela conforma um espaço híbrido, indefinido,
inspirado na folha branca. Um espaço neutral, próprio para a reflexão e produção
de ideias, diretamente associado à luz natural do atelier, contendo apenas um único elemento que o condiciona: uma instalação que pretende simbolizar a condição
do artista, um lembrete à importância da liberdade criativa, que precisamente incitaria ao usufruto da criatividade, que se quer tão destemida quanto descomprometida e aberta, para que a sua produção seja o mais verdadeira possível.
Trata-se do aproveitamento de uma oportunidade de desenho que resgata,
de forma operativa, a memória do azul do teto para caracterizar o espaço. Mais
tarde, por curiosidade formal e visual, viria a trilhar a esponja num dos antigos
suportes de um quadro, e até ao momento, assim ficou.
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Vocações Tangenciais

		
Durante o meu percurso como estudante na Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto, sempre tive o desejo de articular as ferramentas de projeto
de arquitetura com a execução de dispositivos materiais.
		
Conceber para construir e aprender com a dimensão do real. Durante o
meu período de mobilidade na Pontifícia Universidade Católica de Chile, Santiago,
fui bem-sucedido na minha candidatura à disciplina de escultura em madera na
Faculdade de Belas Artes da Pontifícia Universidade Católica de Chile.
		
A possibilidade de frequentar esta disciplina, abriu caminho para ter um
primeiro contacto com a arte de trabalhar a madeira e a possibilidade de construir
em complemento com a disciplina, empregando a metodologia do pensar
arquitetónico.
		
Com a frequência da disciplina, passa a haver um termo de comparação
entre os dois universos que permitiu extrair um espaço comum. Numa primeira
fase, a escultura serviu de plataforma complementar ao pensar arquitetónico,
substituindo a dimensão utilitária deste pela exploração formal aplicada à
construção e materialização de um conceito.
		
A capacitação oficinal e o contacto com a materialidade e a escala real a
que as esculturas obrigavam permitiram uma nova plataforma de aprendizagem
sobre o significado da dimensão construtiva da arquitetura e passam a ser objeto
de projeto para complementar a minha formação de base.
		 O desenho, enquanto ferramenta transversal, permitiu navegar pelos
enunciados da disciplina com alguma naturalidade e explorar a sua capacidade
propositiva para encontrar soluções.
		
No momento de conclusão da terceira peça, a escultura assumia-se já como
uma segunda vocação tangente à arquitetura e começava a surgir a ideia de dar
continuidade à cumplicidade encontrada entre as duas disciplinas para produzir
um enunciado comum, que viria a ser a conceção de um espaço adaptado ao habitar
e trabalho oficinal de um escultor contemporâneo. A confiança na qualidade
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concetual da terceira escultura, associada à necessidade de reabilitação do espaço
de banhos existente na casa, desativado em virtude da inundação, representava
uma oportunidade.
		
Regressado a Portugal e com vista à obtenção do financiamento necessário
ao projeto, inicia-se a construção do novo espaço para obter condições mínimas
de produção de uma exposição inspirada na terceira escultura. Em complemento,
inicio um estágio com o escultor Paulo Neves para melhor compreender as
condições essenciais à dinamização de um atelier personalizado de escultura em
madeira.
		
Durante o início das obras de construção do atelier, surge em perspetiva a
ideia de adotar este projeto como objeto de tese. Esta decisão motivou um estudo
aprofundado das condições reais e contexto do espaço de banhos. Com este
propósito, promoveu-se a elaboração de um diagnóstico alicerçado num conjunto
de premissas, que configuravam um enunciado genérico provisório sobre o
significado da construção de um espaço oficinal, em articulação com o espaço
habitacional.
		 Possuindo o espaço de banhos características amplamente distintas das
de um espaço oficinal, como é o caso de um atelier de escultura em madeira,
identificou-se um conjunto de problemas determinantes para a construção de uma
proposta adequada de reconversão.
		 À luz da reconversão do espaço de banhos, concluiu-se que: o espaço
possuía uma iluminação artificial e natural parca para dinamização de trabalho
oficinal; a cor azul do teto absorvia uma parte substancial da luz refletida do
espaço; havia a necessidade de libertar as paredes das obras de arte patentes no
espaço para que pudessem assumir novas funções; o jacuzzi impedia uma possível
continuidade espacial antevista para o novo espaço; os danos da inundação são de
vária ordem e povoam o espaço de banhos de forma generalizada; o percurso pelo
lote do jardim é longo mas permite o transporte de material pesado com recurso
a suportes rodantes ao passo que o percurso pelo lote da casa é cerca de 3 vezes
mais curto e é mais indicado para o transporte de material leve e moderadamente
pesado com recurso uma ou mais pessoas.
		
Para o projeto da casa-atelier estabeleceu-se o compromisso de conceber o
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espaço oficinal como temporário, com a preocupação de levar a cabo intervenções
de caris estrutural, apenas na condição primeira de que estas representassem
inequivocamente uma melhoria substancial da qualidade de habitabilidade da casa
como um todo. O espaço da oficina é antes de mais um espaço que se pretendia
polivalente e requalificado com vista à sua fácil reintegração no espaço da cave, na
eventualidade do desmantelamento do atelier, consubstanciada pela desvinculação
operativa da especificidade associada à função de espaço de banhos.
		 Neste sentido começa-se por desenhar uma estratégia concertada de
autonomia e estanquicidade do atelier face ao resto da casa. Numa primeira fase,
uma vez que o atelier iria funcionar sob um regime de autoconstrução, seria
necessário idealizar soluções de estaleiro provisórias para dar continuidade aos
trabalhos de reconversão sem comprometer as condições de habitabilidade do
resto da casa.
		
Para dar resposta a esta problemática foi erguida uma derme plástica
reticular fixa aos limites do vão maior e vedada a porta de correr da entrada
principal, obrigando à saída e entrada no atelier pelo exterior da casa. Duas semanas
mais tarde, a derme acabaria por ceder e a obrigar ao desenho de uma solução mais
robusta para um plano-fronteira em estaleiro. A solução encontrada, neste preciso
momento em processo de construção, assenta num esquema estrutural de madeira
formado por uma viga composta e dois pilares que dobram para se associarem a
dois elementos de betão, que vão assegurar a estabilidade da estrutura que cobre
o perímetro do vão. Em seguida, esta estrutura será coberta por um tecido branco
com um fecho ao centro para permitir o acesso ocasional ao resto da cave.
		
No final da fase de estaleiro do atelier, construir-se-ia um plano-fronteira
definitivo em substituição do anterior. Este novo dispositivo corresponderia a
um sistema de portadas que assumiria o alinhamento do mobiliário da sala e o
ressalto do tecto falso para se viabilizar. Esta operação arquitetónica permitiria
resolver a indefinição do espaço do vão maior e reaproveitar esta área para espaço
de arrumação, de trabalho ou mesmo de produção de imagem e acabamento de
esculturas. A estanquicidade estaria garantida por batentes fixos laterais e superior
e por um pódio amovível que encaixaria na base das portadas a partir da sala. Este
pódio, por sua vez, serviria de expositor para esculturas finalizadas, rematando o
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percurso linear de produção do atelier com um primeiro momento expositivo na
casa e ajudando à reconfiguração harmónica do espaço da sala, promovida pelo
plano-fronteira.
		 Ainda dentro do tema da autonomia e estanquicidade, encontramos o
problema central do projeto correspondente à separação total entre casa e atelier
materializada na proposta do vão habitável. A resolução da estanquicidade
do atelier face ao resto da casa, determinava a sua viabilidade. Esta realidade
explica a atenção redobrada que consubstanciou a verificação última de todas as
questões levantadas, para gerar um dispositivo material complexo mas exequível
e qualificado, capaz de responder cabalmente à premissa capital deste projeto, que
correspondia ao desenho de uma entrada estanque entre casa e atelier.
		 O vão habitável é uma antecâmera amovível que se integra no vão da
entrada principal para possibilitar a entrada e saída de pessoas, sem contaminar
o espaço da casa com as poeiras e ruídos associadas ao trabalho oficial do atelier.
Para poder assumir esta função, é criado um sistema de fecho mecânico através
de um cabo elástico do tipo “paracord”, que associa as duas portas obrigando as
a fechar uma à outra durante a passagem de pessoas pelo vão. Em complemento,
é associada à caixa da antecâmera uma cinta de material esponjoso, coberto por
veludo azul para vedar a articulação da antecâmera com o vão pré-existente.
		
No interior do espaço da antecâmera, promove-se um conjunto de ilusões
associadas a uma narrativa de duplicação do espaço, para compensar o carater
exíguo deste espaço com recurso a um espelho, dois leds, uma lâmpada e uma
pequena mesa de apoio.
		 Uma vez que o vão habitável se trata de um dispositivo com caracter
temporário no espaço, e em virtude das suas dimensões, assumiu-se que na
eventualidade de se pôr fim ao espaço do atelier, seria convertido num móvel para
combater a falta de espaço de arrumação do espaço em que se insere. Neste sentido,
propôs-se o desenho de um conjunto de rodas para a base e de uma prateleira para
compartimentar o se espaço interior.
		 Como último reparo na caracterização deste dispositivo, é de notar a
aplicação de um acrílico vermelho no topo da caixa, que através de uma fenda
no tampo, projeta uma linha vermelha para sinalizar a entrada de pessoas na
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antecâmera no interior do atelier aproveitando a iluminação interior da caixa que
é acionada com a abertura da primeira porta.
		
Apesar da gravidade do problema que a inundação ainda hoje representa,
é inegável o papel preponderante que teve no desbloqueio do projeto de
reconfiguração do espaço de banhos que gradualmente havia caído em desuso.
Pela primeira vez, em virtude do rasto de destruição patente no espaço e da vontade
dar continuidade ao trabalho dinamizado em escultura en madera, foi possível
desvincular-me da relação familiar que tinha com esta parte da habitação e lançar
um olhar crítico e prepositivo face a um espaço da casa que carecia de sentido.
		
Em complemento, uma vez lançado o desafio da construção do atelier e em
face do condicionamento financeiro, surge a ideia de assumir a ruína do espaço
como tema de reconversão para evitar uma intervenção de fundo generalizada
e concentrar os custos de obra na construção de um conjunto de dispositivos
altamente qualificados para a caracterização de um novo espaço, adaptado às
exigências de um atelier de escultura em madeira e sua articulação como resto da
cave.
		 Sob o pretexto de reconfigurar e redimensionar o espaço de banhos,
e com o intuito de enaltecer o valor da ruína, promove-se a demolição parcial
dos muros de contenção do jacuzzi que permitia retirá-lo do espaço e criar a
continuidade espacial desejada mantendo o corredor associado à sauna e banho
turco. Esta operação resultaria na fabricação cuidada de uma ruína destacada no
centro do espaço à qual se viriam a associar três suportes e um pilar metálicos
para implantar um plano de vidro e inaugurar a mesa-ruína de apoio ao atelier. A
importância ganha pela ruína do jacuzzi enquanto elemento de caracterização do
espaço associada à função de suporte da mesa, permite enquadrar todas as mazelas
do espaço como elementos de caracterização espacial, resolvendo, desta forma, o
problema da inundação no projeto e preservando, simultaneamente, a memória
do espaço de banhos. Por fim, com o propósito de proteger o vidro do trabalho
oficinal, foi aplicado um conjunto de folhas de acrílicos em articulação com uma
fita-cola específica, a qual, por sua vez, permitiria a utilização de grampos e sem
danificar o vidro.
		
Para a qualificação e apropriação do espaço do atelier, foi construída uma
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mesa em madeira para receber uma serra de mesa e aumentar, desta forma, a área
de trabalho. Com o intuito de tornar a mesa amovível, foram acopladas duas rodas
num dos lados da mesa. Ao tampo de contraplacado é retirado um negativo, que
tanto serve de base à mesa de corte, como assume a sua posição original para
restabelecer a continuidade do tampo, uma vez retirada a mesa de serra.
		 Em complemento, desenhou-se uma parede de ferramentas constituída
por um painel de madeira em substituição de um dos quadros retirados do espaço
de banhos, aproveitando os grampos que sustentavam o painel de madeira do
antigo quadro. Este dispositivo promoveria uma relação estreita com a mesa de
corte, facilitando o acesso às ferramentas durante os trabalhos.
		
Quanto ao caráter e atmosfera do espaço, importa reiterar o papel da ruína
enquanto paradigma comum à totalidade do espaço de banhos, enquadrado e
validado pela mesa-ruína. Num segunda plano, destacam-se três cores principais
concordantes com a divisão tripartida do espaço do atelier: a cor da madeira
associada ao espaço de corte; o azul, relacionado com o espaço de apoio e o branco
conotado com o espaço de de estar e conceção.
		
Para a iluminação do espaço propõe-se uma estratégia concertada, dividida
em quatro momentos: uma linha de luz led associada ao encontro entre o teto e a
parede técnica em pastilha, que se estende à parede de ferramentas; uma segunda
linha composta por dois leds, alinhada pelo centro da mesa de corte, que em
articulação com a primeira confere uma iluminação cabal ao trabalho com a serra
de mesa; um conjunto de candeeiros de mesa associados ao tampo da mesa-ruína
e por fim teríamos o emprego de candeeiros e/ou holofotes para iluminar a gosto
o espaço de estar e conceção do atelier.
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