Biblioteca e Residência Sénior em Setúbal
Este exercício permi u-nos explorar várias dimensões de vivência em sociedade: ambientes públicos tais
como uma biblioteca, semi-públicos tendo como exemplo uma capela e privados onde se insere uma
residência sénior.

Biblioteca e Residência Sénior em Setúbal

O lote des nado à conjugação destes três exemplos situa-se em Setúbal, no centro da cidade, mais
precisamente no bairro de Troino, an go bairro de pescadores, sendo ladeado a Sul e a Nascente por
ediﬁcações mais pequenas e an gas e a Norte e Poente por edi cios mais recentes e de maiores dimensões.
A Norte do lote, a rua é também mais larga e movimentada do que as que estão a Nascente e Sul, que são
mais estreitas e com muito menos circulação.
O lote era composto por várias ediﬁcações frágeis e uma vila operária, sendo que, em projeto, estes
primeiros edi cios foram demolidos e o úl mo reabilitado, mantendo a fachada e os vãos, alterando apenas
a sua altura e a cobertura.
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Este projeto desenvolveu-se num gesto que rodeia o lote, abraçando-o e criando assim um pá o interior, o
que permite a iluminação a Sul e a Poente. Alargaram-se as ruas nos vér ces superior direito e inferior
esquerdo, permi ndo assim uma entrada convida va para a residência reservada aos idosos. No úl mo
vér ce referido, foi criado um largo com a mesma intenção de ser uma entrada convida va e um lugar de
desafogo que antecede o auditório da biblioteca e a capela, des nados à população em geral.
A residência sénior desenvolve-se desde o canto superior direito até ao canto inferior esquerdo em forma de
L, estando in mamente ligada com a capela que ﬁnda assim este gesto de contorno. De modo a atribuir uma
certa espiritualidade à capela, foram recortados feixes de luz no seu topo. A residência tem dois pisos com pé
direito de cerca de 3 metros: o piso térreo é onde estão localizados os espaços comuns: receção, sala de
estar, sala de refeições/cozinha, ginásio/sala de a vidades, piscina interior, bem como áreas administra vas
e técnicas. O piso superior é onde se encontram os quartos com casa de banho priva va e uma sala de estar
mais acolhedora. Os dois pisos têm acesso ao pá o exterior, seja por meio de um terraço acessível a par r
dos quartos ou pela galeria que este mesmo terraço forma no piso inferior. A residência está também ligada à
capela através de um vão de entrada para esse mesmo espaço no piso térreo e no piso superior, onde os
residentes se podem movimentar para o coro alto da mesma.
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Acrescentou-se um corpo à vila operária reabilitada que pretende criar, em conjunto com esta, o espaço da
biblioteca. A entrada é composta por pé direito duplo enquanto o restante edi cio tem dois pisos. É nesta
parte da entrada que se faz a interseção entre os dois, sendo que é possível a quem está em cima olhar para
o piso de baixo e vice-versa. O piso térreo é permeável para o pá o através de grandes janelas e é cons tuído
pelo átrio/receção, pela cafetaria, por uma sala de leitura e pelo auditório. Já o piso de cima é composto por
outra sala de leitura e pelos serviços internos.
O pá o criado pelos edi cios pretende ser uma fusão entre um espaço verde e um espaço pavimentado.
Desta forma, colocou-se um elemento de água central e uma faixa de gravilha que faz a transição entre a
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relva e o pavimento de forma mais natural e orgânica.
This exercise allowed us to explore many dimensions of the society life: public environments such as a library,
semi-public spaces like a chapel and private where a senior residence is located.
The batch intended for the combina on of these three examples is located in Setúbal, in the center of the city, more
precisely in the neighborhood of Troino, old neighborhood of ﬁshermen. This place is surrounded to the South and East
by smaller and older buildings and to the North and West by bigger and more recent construc ons.
To the north of the lot, the street is also wider and busier than those to the east and south, which are narrower and
have much less traﬃc.
The batch was composed by several fragile buildings and a workers' village, so, in the project, these ﬁrst buildings were
demolished and the last one was rehabilitated, maintaining the facade and the openings, changing only its height and
the roof.
This project was developed in a gesture that surrounds the batch, embracing it and thus crea ng an interior pa o,
which allows ligh ng to the south and west. The streets were widened at the upper right and lower le corners,
allowing an invi ng entrance to the residence reserved for the elderly. In the last corner men oned, a square was
created with the same inten on of being an invi ng entrance and a place of breathing space that precedes the library
auditorium and the chapel, intended for the general popula on.
The senior residence develops from the upper right corner to the lower le corner in an L shape, being closely linked
with the chapel that ends this gesture of contour. In order to give the chapel a certain spirituality, beams of light were
cut out at the top. The residence has two ﬂoors with a ceiling height of about 3 meters: the ground ﬂoor is where the
common spaces are located: recep on, living room, dining room/kitchen, gym/ac vi es room, indoor pool, as well as
administra ve and technique areas. The upper ﬂoor is where the bedrooms with private bathrooms and a more
welcoming living room are located. The two ﬂoors have access to the outdoor pa o, either through a terrace accessible
from the rooms or through the gallery that this terrace forms on the lower ﬂoor. The residence is also connected to the
chapel through an entrance opening to the same space on the ground ﬂoor and on the upper ﬂoor, where residents can
move to the chapel choir.
A body was added to the rehabilitated workers' village that intends to create the library space. The entrance consists of
a double height ceiling while the rest of the building has two ﬂoors. It is at the entrance that the two ﬂoors intersect,
and it is possible for those who are upstairs to look at the ﬂoor below and vice versa. The ground ﬂoor opens onto the
pa o through large windows and is made up of a lobby/recep on, a cafeteria, a reading room and na auditorium. The
upper ﬂoor has another reading room and internal services.
The pa o created by the buildings is intended to be a fusion between a green and a paved space. In this way, a central
water elementd and a strip of gravel were placed, what makes the transi on between the grass and the pavement in a
more natural and organic way.
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO . ESC 1:1000

PERFIL 1 . ESC 1:1000

PERFIL 2 . ESC 1:1000

ORGANIGRAMA - PISO 0 . ESC 1:1000

20.1
174,76 m

2

13
2

51,66 m

12
2

285,72 m

14

2

30,62 m

15
153,80 m

2

14.1

29,05 m

2

16

22.2

2

93,33 m

20.2

2

27,40 m

22.1
27,40 m

2

22

77,48 m

2

2

27,40 m

C3
11

2

52,40 m

10.1
8,54 m

1

2

1

2

88,90 m

C1
10
10.3

2

163,84 m

2

26,51 m

ORGANIGRAMA - PISO 1 . ESC 1:1000

10.2
2

26,54 m

2

C1
2

49,70 m

9.1

17

2

25,64 m

2

29,93 m

9.3

9
150 m

2

31,46 m

18

2

3

2

271,45 m
2

72,24 m

C2

4
124,27 m

2

8
2

112,35 m

5.1

20

2

14,55 m

5
154,09 m

98,05 m

2

2

19

C3

2

154,09 m

7
2

100,14 m

7

7.1
27,85 m

2

C2

Áreas comuns

PLANTA DA PROPOSTA - PISO 1 . ESC 1:200

PLANTA DA PROPOSTA - PISO 0 . ESC 1:500

LEGENDA:
Biblioteca:

1 - Átrio/ Receção (zona de pé-direito duplo)

2 - Instalações Sanitárias

Capela:

7 - Capela (zona de pé-direito duplo)

8 - Sala de estar

Residência:

9 - Ginásio/ Sala de atividades

9.1 - Área técnica Ginásio

10.2 - Área técnica Piscina

11 - Área administrativa

3 - Cafetaria

10 - Piscina

12 - Sala de refeições

4 - Sala de Leitura

5 - Auditório

9.3, 10.3 - Instalações Sanitárias Ginásio e Piscina

13 - Cozinha

14, 14.1 - Instalações Sanitárias

5.1 - Área técnica de apoio auditório

10.1 - Zona de jacuzzis e banho turco

15 - Sala de estar

16 - Átrio/ Receção

LEGENDA:
Biblioteca:

1 - Átrio/ Receção (zona de pé-direito duplo)

17 - Instalações Sanitárias

Capela:

7 - Capela (zona de pé-direito duplo)

7.1 - Coro Alto

Residência:

20, 20.1, 20.2 - Sala de estar

22 - Suite dupla

18 - Sala de Leitura

19 - Serviços internos

22.1 - Suite de casal

22.2 - Suite individual

Áreas privadas

IS's comuns

Áreas técnicas

Áreas administrativas
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