janeiro 2014_71-90:Apresentação 1

12-02-2014

15:01

Página 89

Refª 34483/Data 27-01-2014

Estrangeiro
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

Moradia Qatar
■ Local da obra
Qatar
■ Fase de estudo
Estudo Prévio
■ Valor estimado (euros)
sem estimativa
■ Data prevista de início da obra
Ano de 2014
■ Características
Área de construção: 1.700 m2; Pisos acima do solo:
3; Caves: 1

Descrição do projecto
Nesta moradia, desenhada para o Qatar, o principal desafio foi o desenvolvimento de uma solução arquitetónica com uma identidade contextualizada
na região, devidamente expressa na sua imagem e caracterização plástica. Para esse efeito recorreu-se a uma criteriosa análise da arquitetura local,
identificando os principais valores e motivos caracterizadores. Esta análise traduziu-se posteriormente numa solução formal em que se destacam:
o jogo de avanços e recuos dos volumes que albergam os espaços interiores; o recurso a vários elementos estéticos e ornamentais característicos
da arquitetura tradicional, como arcos e platibandas trabalhadas; a integração de pátios interiores e terraços sombreados, que otimizam a adequação
ao clima local.
Esta moradia apresenta uma área de implantação de cerca de 500m2, desenvolvendo-se em três pisos acima do solo, integrando ainda uma cave
na totalidade da sua área de implantação. O último piso, com 200m2 e associado a amplos terraços, destina-se exclusivamente aos espaços privativos
do proprietário, nomeadamente à sua suite. De referir ainda o tratamento cuidado dos espaços exteriores e dos arranjos paisagísticos, onde se
destaca uma piscina de grandes dimensões que se prolonga para o interior da moradia.

Materiais/Equipamentos/Produtos
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Espaços Verdes; ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e Sistemas; CASAS DE BANHO - ACESSÓRIOS E
EQUIPAMENTOS: Acessórios de casa de banho; Louças sanitárias; COZINHAS E EQUIPAMENTOS: Acessórios para cozinha; Cozinhas domésticas;
DIVISÓRIAS E TECTOS FALSOS: Divisorias e paredes; ILUMINAÇÃO: Aparelhos de iluminação; Iluminação Exterior; TINTAS E VERNIZES MATERIAIS
PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Tintas; PISCINAS: Piscinas (equipamentos e acessórios); VIDRO: Vidros.
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