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Locol do obro
Quinto de Rielhe - Concelho de
VIZELA - Distrito de Brogo
Fose de estudo
Anteproiecto

Volor eslimodo (euros)
ó00.000,

Dolo previsto de início do obro
4" trimestre de 2004
Corocterísiicos
Áreo de terreno: I0.000 mz

GABINETE PROJECTISTA
ART'CITTA

Qto. Acento, Sqo Tomé
48OO GUIMARAES

Telefone 2535800.l0
Fox 25358001 4
E-moil gobinete@ortcitio.com
Contoclo Arq. André Aroújo
1.9671731e0)

riçôo do proiecto
,1 casa

com vida sobre o rro.

:'ial, lêrreno e ldeia
a época

em que facilmente nos sentimos deprimidos pela marcha implacáve da tecnolog a, e dominados pelas constantes exigências do consumo, cada

rais as pessoas parecem desejar uma vida menos agitada, mais feliz, mais civilizada - uma vida no campo.
:essariamente ligadas à natureza aos elementos e à terra, a Casa de Campo e as pessoas que nela vivem, partilham certos elementos básicos, indepenE--emente do valor e da situaçáo. Acima de tudo o estilo tradicional é autêntico, natural e despretensioso, nenhum dos elementos é escolhido por estar
[ *cda, ser dispendioso, raro ou antigo.
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e o seu aspectô ecléctico e dÚeniÍica::
As salas nunca estáo "postas", num único estilo ou numa única época, visto que se foram "enchendo" lentamente,
mais influenciado pelas exigências da vida do que pelos <aprichos da moda,
intemporal misturado com linhas contemp_orâneas_râo é uma Íinalidade
Fundamentalmente, estâ Casa nunca é oupâà a"'f"iau uirr"t, o
".peco
que vNem em con$ame a8[açao
e
mas um subD.oduto do seu pape principal de ambienLe compatÍvel, eficiente atraente, Paril os
p-=::
âtravessa a aldeia, deparamos a oada altura com a "<asa" ladeada de canalhos sobre tapetes de
a correr para onde a s:3ue
íresca
"rtrada
terra
viva
iiberta
da
onde
a
se
da
igreia,
ao
sing
p"lr.
u"aa"o"t
À"a"
fuua
único ànd! o tempo se
Értãmos
"spaço
dàs passaros aruncia o dia claro e iolarengo que se Íaz. É o lado rural das terras do Minho.
ãm, e o cnitreai
pertencido à mesma família, hoje a-peú uma se conserva, velha, deterioràda, Pouco mais do que em ruínas: a outra, melhc'
Nà,jt
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fetos soltos.
dida entre

Não se faá um projecto de conírução geral.
dotando-os das comoc;3fÉ
Rer"rvaaas * tuirf,áa, e preservadó o qi.re for possível, experimentar-se-á destruindo e reÍazendo, para recriar os interiores
indisDensáve,s e o exterior màntenoo, sem choque, o espírip ruralda origem
ii",+oroeà, englobará o põmar onde túos de legumes crescerão Por entre as árvores de fruto e urr .z=rô
""
""
"i"ãii."r.ài
relvúo salpicado por manchas coloridas de rosas; malmequeres; hortênsias e sardinheiras'
sitransformam a Quima oe Rielhe num local de eleiÇo, t nem a geada -da ma^-á aArrànouilioàde o-e aou; ," ."so,.a, u, áàáàiAtiá Oo àtpuç"

*"

1ft; ;nyl;;;;,

;

i;ã

ü;:;r-üã;

;

;1i13; "; Í6.Í"ããu J"ttro".

j

", da paisagem.
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Acrescentarr-lhe antes uma melancolia profunda a que é diflrcil
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Molêriqis
PAVIIYENTOS: Cerâmicoi lYadeira; lYármore;
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