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O Pavilhão do Arade procurou manter a memória da anterior construção, a Fábrica de 
Conservas, edificada nos anos 40, situado no Parchal, construída ao longo da estrada que 
liga Lagoa a Ferragudo.

Este edifício possibilitou uma nova interpretação da sua forma e dos seu espaço interno, 
à luz  de um novo programa de utilização. A construção era composta por três volumes 
que na sua pré-existência física definiam três funcionalidades especificas: actividade fabril, 
armazenamento e habitação do proprietário.

Esta simplicidade de ar ticulação dos elementos em causa, permitiu-nos uma decorrência não 
menos directa em relação a uma primeira proposta de reutilização funcional do edifício. Assim, 
a antiga zona de armazenamento é ocupada pelo hall de entrada e pela área de exposições. 
A nave central,  é o espaço destinado ao auditório, o qual agora se prolonga numa caixa 
de palco, que pela inerência das suas funções, se constitui com o volume altimetricamente 
mais elevado.  Existe um novo corpo no alçado posterior o qual se dispõe espacialmente 
perpendicularmente à caixa de palco que se destina a albergar áreas de serviços e de apoio 
ao funcionamento artístico do auditório.

Propôs-se ainda a distribuição de superfícies de água em torno do edifício, por forma a 
marcar mais claramente a sua implantação no terreno, nomeadamente, no topo Poente da 
nave central onde tem lugar a projecção de uma super fície de água que pretende pelo seu 
desenho, reforçar a hierarquização dos volumes e aproximar perspectivamente o edifício da 
superfície de água do rio Arade.

Conceptualmente esta construção pretende assumir na sua essência uma relação dicotómica 
entre superfícies opacas e superfícies transparentes. No plano das opacidades elas 
identificam-se fisicamente em Betão. No plano das transparências podemos considerar dois 
sub-grupos, a transparência total interpretada pelo vidro e a translucidade por placas de 
policabornato. Esta teoria de transparências, tem  a função de possibilitar um exercício de 
valores luminotécnicos. À noite, o edifício transmuta-se assumindo uma nova realidade 
formal e pictórica afirmando-se cromaticamente na envolvente urbana próxima e distante 
explorando a relação dicotómica entre o dia e a noite naquilo que intencionalmente ela pode 
significar para a vida dos edifícios, nomeadamente, quando como é o caso, se trata de um 
equipamento cultural.
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