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MEDISPA
■ Local da obra
Luanda - Angola
■ Fase de estudo
Estudo Prévio
■ Valor estimado (euros)
4.500.000
■ Data prevista de início da obra
Ano de 2013
■ Características
Área de construção: 2.500 m2

Gabinete Projectista
A1V2 - ENGENHARIA CIVIL E
ARQUITECTURA, LDA
Alameda dos Oceanos, Edifício
Mar do Oriente, Lote 1.07 AN 3.1 1990-208 LISBOA
Telefone 218 438 550
Fax 218 438 559
E-mail lisboa@a1v2.pt
Contacto Eng. Maria José Vicente

Descrição do projecto
A conceção da proposta partiu de um exercício de análise e reflexão sobre a natureza de um Medispa, não só em relação às necessidades mais óbvias
em termos de espaços e equipamentos, mas sobretudo sobre as caraterísticas implícitas, elementos predominantes e até mesmo sobre as expetativas
dos utilizadores que aí se dirigissem.
O resultado dessa reflexão foi a fixação de princípios e temas que se assumiram orientadores da solução apresentada, nomeadamente a água, o
isolamento, o relaxamento, a paisagem, a elegância e a harmonia. A sua influência na concretização formal manifestou-se, a título de exemplo, nos
seguintes aspetos: presença constante de espelhos de água; configuração de vários recantos naturalizados e abrigados; no uso de materiais nobres
como a pedra e madeira.
Definido este conjunto de princípios, partimos então para a definição de um programa base generalista, que organizasse à partida a solução no que
se refere ao tipo e dimensão dos espaços a integrar, dos volumes a conformar e do modo como estes se iriam articular entre si.
Para acolher o Medispa em Luanda, a A1V2 concebeu uma peça arquitetónica de destaque, um santuário para corpo, mente e espírito, cuja
concretização reforçou a natureza dos espaços e das atividades que aí têm lugar, tendo por base temas como a água, o relaxamento e a harmonia.

Materiais/Equipamentos/Produtos
ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e Sistemas; PISCINAS: Piscinas (equipamentos e acessórios).
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