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Balneário do Campo de Jogos
■ Local da obra

Estrada EN 101 - Concelho de Monção - Distrito
de Viana do Castelo
■ Fase de estudo

Anteprojecto
■ Valor estimado (euros)

150.000,
■ Data prevista de início da obra

1 de Abril de 2010
■ Características

Área de terreno: 350 m2; Área de implantação:
120 m2; Área de construção: 175 m2; Pisos
acima do solo: 2; Estacionamentos: 1

Gabinete Projectista

Dono de Obra

ARQX® - ARQUITECTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

XVIEW - ARQUITECTOS, LDA.

Lg. de Camões - 4950 MONÇÃO

Rua Clemente Meneres, 19

Telefone 251649000

4050-201 Porto

Fax 251652966

Telefone 220933211

Contacto Eng. Jorge Tavares

Fax 220933211
E-mail geral@arqx.net
Contacto Arq. Miguel Meirinhos

Ficha Técnica
Arquitectura: Arq. Pedro Lopes, Arq. Miguel Meirinhos.
Colaboração: Arq. Pedro Oliveira.
Fundações e Estruturas, Instalações e Equip. de Águas e Esgotos, Instalações
Mecânicas, Instalações Eléctricas, Instalações de Segurança, Instalações Telefónicas e Informáticas: SEGROPOL - SOCIEDADE ENGENHARIA, PROJECTOS E OBRAS,
LDA (Tel. 226109147/8/9), Eng. Simão Chumbinho, Eng. Helder Jaime Gonçalves.

Materiais

Isolamento térmico; CAIXILHARIAS: Alumínio; REVESTIMENTOS: Cerâmico; Reboco;
Tectos Falsos; PAVIMENTOS: Cerâmico; Betão do tipo Helicóptero; CASAS DE
BANHO: Autoclismos; Cabines de Duche; Louças Sanitárias Decorativas; Vidros;
ESCADAS: Betão aparente; ILUMINAÇÃO: Iluminação em sanca.

Equipamentos
EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS: Armaduras; Quadros - 2unid.; EQUIPAMENTOS
EXTERIORES: Iluminação - 10unid.; Vedações.

DIVISÓRIAS: Alvenaria; FACHADAS: Aço Corten; ESTRUTURA: Betão;
IMPERMEABILIZAÇÃO: Telas Asfálticas; ISOLAMENTO: Térmico; COBERTURA:

Descrição do projecto
A intervenção do Campo de Moreira procura dar resposta a uma exigência funcional do mesmo, e criar condições mínimas para a boa prática do desporto. Como abordagem
preliminar podemos dividir o projecto em duas zonas distintas tanto ao nível espacial como ao nível funcional. Em primeiro lugar verificamos que o piso inferior da cota da
rua irá ter em especial atenção a requalificação do espaço de acesso ao mesmo e a integração de uma pequena garagem e zonas técnicas de apoio ao edifício. Estas
compreendem uma garagem e arrumos/zona técnica. Em segundo lugar temos de alguma forma o objectivo principal de executar os balneários que compreendem o
principal objectivo da intervenção. O primeiro corpo no piso inferior é composto por uma pequena inflexão em relação ao piso superior para que consiga proteger de alguma
forma a entrada e sirva como um espaço de alargamento da via, visto esta ser muito estreita e desprovida de passeios. O segundo piso, será revestido a Aço corten, e
compreende os balneários. Apresenta uma flexão que procura resolver as questões levantadas pela zona de implantação apresentando uma imagem dinâmica do espaço
cheio e do espaço vazio. A articulação entre estas duas zonas é de extrema importância, pois é com base nas diferenças de adaptação ao terreno e da apropriação do espaço
distinta que cria um vazio que marca uma zona de entrada e uma zona de acesso. Apresentam-se dois eixos fundamentais para a interpretação do edifício em si . A escolha
de materiais é um reflexo de uma intenção de clausura ( aço e betão) e de intenção que o mesmo forme uma pequena caixa estanque. A flexibilidade pretendida num projecto
desta dimensão pretende não só garantir um índice de conforto interior mas também um elevado índice de percepção individual dos principais intervenientes. O uso de
diferentes pavimentos e diferentes artérias que compõem o espaço permitem uma maior valorização, aumentando assim a flexibilidade de intervenção e uso dos espaços.
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