


CASA RS

Quando projectamos para muitas e diferentes 
famílias, caso da habitação multifamiliar, procuramos 
tipologias válidas que se adaptem a diferentes estilos 
de vida, o que existia estava correcto, deste ponto de 
vista, a casa organizava-se essencialmente em duas 
zonas, uma zona social que associava a cozinha, 
despensa, sala de comer, instalação sanitária de 
serviço, hall e sala comum e uma zona com dois 
quartos servidos por uma instalação sanitária, ligando 
as duas zonas uma porta no espaço de distribuição 
do hall. 
A casa também é o espelho da alma, quando 
vivemos muito tempo num espaço, o tempo produz 
as suas marcas, as ideias vão-se consolidando e 
sentimos que apesar de existirmos fisicamente 
naquele espaço o que precisamos realmente para 
nos expressarmos está ausente. Esta remodelação 
não partiu do principio de procurar uma mera cirurgia 
cosmética mas na procura de uma expressão 
arquitectónica e de um programa com natureza 
própria que desse sentido ao que o tempo apurou.

O programa requeria a manutenção das funções 
básicas da habitação, espaço para preparação de 
refeições, espaço de estar, espaço de trabalho, 
espaço para dormir. 

Conceptualmente procurou-se uma optimização de 
zonas chave da habitação, cozinha, instalações 
sanitárias e espaços de arrumação, jogando com a 
adaptabilidade formal permitida por esses espaços 
tornando-os também geradores de espaço.
Manteve-se a organização geral com a separação por 
hall polarizado entre zonas privadas e zonas sociais. 
Esta zona de separação cria uma linha longitudinal 
divisória sensivelmente a meio da habitação que foi 
transformado num grande espaço de arrumação que 
age como uma geratriz ao redor da qual todos os 
espaços se apoiam e organizam.
As zonas de águas, cozinha e instalações sanitárias 
aparecem como módulos com autonomia formal e 
material, permitindo o jogo de volumes, estes 
espaços desenham-se um a um e relacionam-se 
entre si nos alinhamentos e intersecções espaciais.
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