
Piso 1: sala para cursos.
Neste primeiro piso, assim como no 
segundo, a iluminação situada por detrás 
da escada e projectada contra as paredes 
de tijolo acentua a independência da 
escultura do casco antigo.

Piso 2: sala de meditação.
Neste espaço limitado, o novo piso 
introduzido, a escada e o banco 
unem-se num objecto compacto único.

Piso 3: lavabos.
Após a forte intensidade da iluminação e 
forma na escada labiríntica, o visitante 
sente a serenidade do piso que se 
antecipa ao reservatório.

Piso 4: cafetaria.
Atmosfera serena no antigo reservatório.
O “anel de luz” separa, simbolicamente, 
o piso novo das paredes de ferro antigas. 

Rés do chão: loja de água. 
O visitante é confrontado pelo contraste 
entre a escultura branca ortogonal e as 
paredes antigas de tijolo. 
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Quando recebemos a proposta 
de reabilitar o monumento, a 
intenção do cliente era a de criar 
um espaço dedicado à meditação 
e “welness” onde existisse a pos-
sibilidade de percorrer um labirinto 
(forma antiga de meditação). 
Como o edifício deveria receber 
um número elevado de visitantes 
a segurança tornou-se o desafio 
principal do projecto devido à 
necessidade de introduzir uma 
escada cuja dimensão viria a 
ocupar mais de 50% da área de 
cada piso. Os acessos verticais 
existentes não eram à prova de 
incêndio nem permitiam o acesso 
ao grande numero de visitantes 
que as novas funções do espaço 
requeriam.
O projecto da caixa de escadas 
converteu-se no projecto propria-
mente dito. Qualquer outro objecto 
necessário deveria pertencer à

O visitante é confrontado com o 
contraste entre a forma ortogonal 
de textura lisa da escultura e a 
intensidade dos muros circulares 
de tijolo da torre. Deste contraste 
a monumentalidade da torre sai 
acentuada e preservada. O visi-
tante “sente” a presença da agua 
mas não sabe onde esta original-
mente se encontrava. Ao aceitar 
o convite  e entrar na caixa de 
escadas ele inicia um trajecto de 
busca deste “mistério”.  Ao mesmo 
tempo que percorre a estrutura 
diversificada poderá entrar num 
processo de reflexão sobre o es-
paço e si próprio provocado pelos 
estímulos intensos do percurso. 

 morfologia  da escada, ou 
correríamos o risco de perder a 
leitura do espaço existente. 
A solução foi concentrar todos os 
elementos novos numa “escultura”, 
peça singular que seria introduzida 
no casco existente. A sua morfolo-
gia adapta-se às diferentes zonas 
existentes e aos três novos progra-
mas específicos: loja de água, salas 
e cafetaria. 
Para permitir a melhor leitura quer 
da escultura, quer da ideia de torre 
monumental, desenvolveram-se 
detalhes construtivos que permitem 
que o novo objecto se mantenha 
“solto”do casco. 
Esta caixa de escadas escultural, 
devido à sua forma e às diferentes 
relações que estabelece com o 
monumento, oferece um percurso 
rico em experiências e sensações 
que se transforma no “labirinto de 
meditação” por excelência. 
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As instalações, situadas entre as paredes de 
tijolo e a escada, seguem o percurso desta.

A escultura branca, uma construção de ferro 
revestida a “pladur”, “evita”tocar na parede
antiga existente.


